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 "الهوية الثقافية الُمعمنة عبر المنصات اإللكترونية لمؤسسات التعميم العالي
 الشارقة واألمريكية في اإلمارات" تيدراسة مقارنة عمى جامع

 إنجي خميل

   تمهيد:

ملللن المؤسسلللات الخ ميلللة العامملللة فلللي بيتلللة تلللز ا  تنافسللليتيا تمثلللل مؤسسلللات التعمللليم العلللالي وا للل ة 
ذلك أن الجامعات ال تسعى فقط إلى تطوير خ ماتيا وبرامجيا األكا يمية بملا يمبلي  ؛وتعقي ىا يوما بع  يوم

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

2006)
سللاع  فللي اإل ارة التعالللة فللي الو للت نتسللو تعمللل عمللى تنتيللذ سياسللات تنظيميللة ر للي ة تا بللل إنيلل، (1)
 .(2)(Wæraas & Solbakk, 2009) لممؤسسة

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

ممللا أ ى إلللى زيللا ة اىتمللام المؤسسللات األكا يميللة ببنللاء العت للات ملل  مجموعللات  ؛ي تواجييللاالت لل يات التلل
(Bleiklie & Kogan, 2007)المصالح 

(3). 

(Choi, 2011) أ للار
المؤسسللات عمللى تنوعيللا تسللعى إلللى إ ارة العت للات ملل  جماىيرىللا  إلللى أن (4)

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

 .و يميا المؤسسة وجيات نظر

بنلاء لوأ ى نمو مؤسسات التعميم العالي واتساع نطاق ن اطيا عمى المستوى الل ولي إللى تزايل   اجتيلا 
مثلل الطلتب  ،ىوية مميزة عن نتسيا واإلعتن عن ىذه اليويلة لمجموعلات المصلالح الرتيسلة المتتاعملة معيلا

 & Nevzat, Amca, Tanova)والخريجين وأعضاء الييتة الت ريسية واإل ارية والمجتم  األكلا يمي بسسلره 

Amca, 2016)
(5). 

                                                            

   جامعة ال ار ة ،كمية االتصال، بقسم العت ات العامةأستاذ مساع. 
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من أىميا ثقافة ال وللة  ،ويتسثر التوجو الثقافي والسموك التنظيمي لمؤسسات التعميم العالي بعوامل متع  ة
باإلضافة إلى السياسات التي تضعيا  كومات تملك الل ول لتنظليم  يضا،بيا وال ول التي تعمل بيا أ التي ن ست

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

بمللا ت لتمل عميلو ملن موا لل  رسلمية و سلابات عملى وسللاتل  - وتمثلل المنصلات اإللكترونيلة لممؤسسلات
 ورا ميملا فلي بنلاء  تلؤ ي، و ىويتيلا الثقافيلة المميلزة مجلاال متتملا لمتعبيلر علن متملح - التواصل االجتماعي

المتعامملللة معيلللا علللن طريلللق الجيلللو  التلللي تبلللذليا  الرتيسلللةوا  ارة عت لللات المؤسسلللة مللل  مجموعلللات المصلللالح 
(Sommerfeldt, 2011)المؤسسللة لبنللاء ىويللة م للتركة معيللم. 

الجامعللات مللن أكثللر المؤسسللات   تعللو  (7)
(Gilpin, 2010) ؛ اجلة إللى بنلاء وا  ارة ىويتيلا الثقافيلة والتعبيلر عنيلا عبلر وسلاتميا االتصلالية المختمتلة

(8) 
 وذلك لما تتميلز بلو ملن تنلوع الجملاىير المتعامملة معيلا وتعل   المرجعيلات الثقافيلة التلي تتتاعلل معيلا الجامعلة

(Rao & Chaudhri, 2008)
(9). 

ذا كان الطتب يمثمون مجموعة المصالح األكثلر أىميلة بالنسلبة لمؤسسلات التعمليم العلالي، فل عمييلا إن وا 
ن مللن أىللم مللا يميللز ىللذه التتللة العمريللة إ ؛  يللثاسللتثمار منصللاتيا اإللكترونيللة فللي تعزيللز ىويتيللا وثقافتيللا للل ييم

كملا يتضللل ، وسللاتل االتصلال التقمي يللةاالسلتخ ام المكثلف لوسللاتل االتصلال ال  يثللة وانختلاض معلل ل اسلتخ ام 
وبالتللالي  للراءة التعميقللات والراء التللي يكتبيللا  ؛ىللذا الجيللل بنللاء  راراتللو بللاالطتع عمللى الخبللرات المبا للرة ل فللرا 

(Fernando, 2004) ،المنتمللون لمجامعللة عمللى منصللاتيا اإللكترونيللة
ولت قيللق أىلل اف مؤسسللات التعملليم  (11)

يمكنيللا اسللتخ ام منصللاتيا اإللكترونيللة المختمتللة فللي تقلل يم فإنيللا لثقافيللة واإلعللتن عنيللا العللالي فللي بنللاء ىويتيللا ا
(Brunner & Brown, 2007) ةرساتل اتصالية واض ة ومتسقة تعكس  يميا المميزة وثقافتيا المتتر 

(11). 

 :مشكمة الدراسة وأهميتها

من المجتمعلات فلي علالم اليلوم، واز ا ت  اجلة المؤسسلات  اكبير  اأصبح التنوع الثقافي ظاىرة تميز ع  
علللابرة الثقافلللات إللللى بنلللاء وتقللل يم  يميلللا األخت يلللة ومتملللح ىويتيلللا الثقافيلللة فلللي ظلللل أنظملللة ت لللريعية متباينلللة 

ت ل يا  - خاصلة العامملة عملى نطلاق  وللي - وتواجلو مؤسسلات التعمليم العلالي ،ومجتمعات تسو ىا  يم مختمتة
 خصوصية المجتمعات التي تعمل بيا.م  مراعاة  ،م اولة تطبيق متر ات ىويتيا الثقافيةكبيرا يتعمق ب

كما أصلب ت مؤسسلات التعمليم العلالي التلي تقل م خل ماتيا عملى النطلاق الم ملي فلي  اجلة ضلرورية 
م  م اولة االلتزام بالمعايير العالمية في تقل يم الخل مات األكا يميلة،  ،أيضا إلى تسكي  خصوصيتيا الثقافية

(Kacetla, 2014) ماىيرية تنتمي إلى ثقافات متع  ةخاصة في إطار تتاعميا م  مجموعات ج
(12). 

 ي:تال راسة عمى الن و ال مكن صياغة م كمةيو 

عبللللر المنصللللات اإللكترونيللللة استك للللاف ورصلللل  وت ميللللل متللللر ات ومتمللللح اليويللللة الثقافيللللة الُمعمنللللة 
وذللك بيل ف ت  يل  القليم  ؛لمؤسسات التعميم العالي بالتطبيق عمى جامعتي ال ار ة واألمريكية في اإلمارات
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والخصلللاتص الثقافيلللة التلللي تعبلللر عنيلللا كلللل جامعلللة ملللن خلللتل الم تلللوى الُمقللل م عبلللر مو عيلللا اإللكترونلللي 
ذلك التعلرف عملى طبيعلة التوجلو االتصلالي اللذي الرسمي وصلت اتيا عملى موا ل  التواصلل االجتملاعي، وكل

ملن  يلث كونلو يعتمل  عملى المرونلة والتكيلف مل  معلايير  ،تتبناه كل منيملا فلي بنلاء وتقل يم ىويتيلا الثقافيلة
 أو يقوم عمى التمسك بم خل ثقافي وا   غير  ابل لمتػيير. ،ثقافية متنوعة

ال ولية في التعبير علن ضمنيا كثير من المؤسسات يُ ال راسة في أن معظم القيم التي وتتضح أىمية 
علل يء،لثقافللة الػربيللة القاتمللة عمللى مبللا  لليم مسللتم ة مللن ا، ىويتيللا تء  يمللة التللر  مثللل التر يللة والعقتنيللة وا 

 ، وىو ما يتبلاين مل  المؤسسلات التلي ن لست وعمملت فلي إطلار الثقافلة ال لر ية التلي تسلو ىامقابل الجماعة
عتء  يمة الجماعة جماعية والعامثل ال ،أخرى يءمبا   مقابل التر .طتية وا 

ذا كان من الطبيعلي أن تتلسثر ىويلة المؤسسلة األكا يميلة بالسلياق ا لثقلافي واالجتملاعي اللذي تعملل وا 
ن لس تت بخمتيلاتيم التاريخيلة والثقافيلة، فلإن ذللك  ل  ، وأن تتسثر تتاعتت أفرا  الجميور م  ىذه المؤسسافيو

خاصلة لي ال وليلة والم ميلة عملى  ل  سلواء، ت ل يات التلي تواجلو مؤسسلات التعمليم العلاعنو مجموعلة ملن ال
(Ling-hsing Chang, 2012) ،تملك العامملة بمجتمعلات يميزىلا بوضلوح ظلاىرة التنلوع الثقلافي

وملن  (13)
ىنللا تظيللر ال اجللة إلللى ت ميللل أبعللا  اليويللة الثقافيللة التللي تعمنيللا الجامعللات لمجموعللات المصللالح المتعاممللة 

لعامملللة فلللي مجتمعلللات متنوعلللة تملللك الجامعلللات ا عملللى وجلللو الخصلللوصعيلللا عبلللر منصلللاتيا اإللكترونيلللة، و م
 .ثقافيا

 :أهداف الدراسة

 ي:ف، يمكن ت  ي  أىم أى افيا إلى التعامل معيا وت ميميا راسة من الم كمة الب ثية التي تسعى ال انطت ا

 ( التعرف عمى أىم القيم والخصاتص الثقافية الُمعمنة عمى المنصات اإللكترونية لجامعة ال ار ة. 1)

( التعرف عمى أىم القيم والخصاتص الثقافية الُمعمنة عمى المنصلات اإللكترونيلة لمجامعلة األمريكيلة فلي 2)
 اإلمارات.

ملللن  يلللث  ،( ت  يللل  طبيعلللة التوجلللو االتصلللالي اللللذي تعتمللل  عميلللو كلللل جامعلللة فلللي بنلللاء ىويتيلللا الثقافيلللة3)
 المرونة والتكيف أو التمسك بم خل ثقافي وا  .

االخلللتتف بلللين متملللح اليويلللة الثقافيلللة الُمعمنلللة ملللن و  مقلللارن لت  يللل  أىلللم أوجلللو الت لللابو( تقللل يم إطلللار 4)
 .ونية الرسميةالجامعتين عمى منصاتيما اإللكتر 

 :اإلطار المعرفي لمدراسة

(Bagautdinova, Gorelova & Polyakova, 2015)أ لار 
إللى تعل   العواملل والمتػيلرات  (14)

باإلضللافة إلللى  ،مثللل الظللروف السياسللية واال تصللا ية وال يموجرافيللة ،ى أ اء مؤسسللات التعملليم العللاليفللالمللؤثرة 
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ى إ ارة ىلللذه فلللتلللسثير العواملللل النابعلللة ملللن القللليم الثقافيلللة والبلللرامل واألىللل اف والعمميلللات التلللي يتبناىلللا القلللاتمون 
 المؤسسات األكا يمية عمى ىويتيا وثقافتيا.

(Gioia, Schultz & Corley, 2000)ويعلرف 
 Organizational Identityىويلة المؤسسلة  (15)

بسنيا تمك الم   ات األساسية المستمرة والمتتر ة التي ت    متمح  خصية المؤسسة وتميزىا عن غيرىلا ملن 
 ختل القيم الثقافية الجوىرية التي تتبناىا المؤسسة وتعبر عنيا. 

جللوىر الملل ركات التللي ، فتعللرف عمللى أنيللا أمللا عللن اليويللة فللي مجللال عمللل مؤسسللات التعملليم العللالي
إلللللى بناتيللللا عللللن نتسلللليا وتنميتيللللا فللللي أذىللللان الطللللتب ال للللاليين والم تممللللين والخللللريجين  تسللللعى المؤسسللللة

 ومستولي األجيزة الت ريعية والجميور بوجو عام
(Lawlor, 1998)
(16). 

Margolis (2015) علل    و ل 
ألنيللا ت للتمل  ؛ثقافلة المؤسسللة  سللر النجللاح فلي العمللل التنظيمللي  (17)

ة التلي تتبناىلا المؤسسلة وتعمنيلا عبلر كلل  نلوات االتصلال التلي تسلتخ ميا فلي الرتيسل يءعمى القليم والمبلا 
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. 

تملك المعلايير والقليم والممارسلات  لعلالي يمكلن تعريلف الثقافلة بسنيلاوفي بيتة عملل مؤسسلات التعمليم ا
والمعتق ات الجماعية الم تركة التي توجو سموكيات األفرا  والجماعات وتكون إطارا مرجعيا لتتسلير معلاني 

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

الطلللرق التلللي تلللؤ ى بيلللا ىلللذه ، و ة ملللن خلللتل األعملللال التلللي تقلللوم بيلللااألكا يميلللوتتضلللح ثقافلللة المؤسسلللة 
وتللرتبط ىللذه الثقافللة بسياسللات المؤسسللة وعمميللات  ،ين عمللى تنتيللذ ىللذه األعمللال أيضللا، واألفللرا  القللاتماألعمللال

 )التنتيللذي( عمللى المسللتوى الرمللزي أو اإلجراتللي اتخللاذ القللرار بيللا وكللل أ للكال االتصللال الصللا رة عنيللا سللواء
(Tierney, 1998)
(19). 

ألن الثقافللللة التللللي تتبناىللللا  ؛بللللين ثقافللللة المؤسسللللة وىويتيللللا اواضلللل  ان ىنللللاك ارتباطللللإويمكللللن القللللول 
كيا التنظيملي وسلموك العلاممين ى سلمو فلح ىويتيا المميزة وتؤثر المؤسسة توفر االستمرارية واالستقرار لمتم

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

(21). 

واختيللار أفضللل الخبللرات وفللي إطللار التنللافس بللين مؤسسللات التعملليم العللالي عمللى اسللتقطاب الطللتب 
أن تعمللل ىللذه المؤسسللات عمللى بنللاء ىويللة  ويللة ومتماسللكة تسللاع ىا عمللى ت قيللق مكانتيللا  ، البلل األكا يميللة

(Alkhas, 2011) المصالح المتنوعة المتعاممة معياوبناء عت ات مثمرة ومستقرة م  مجموعات 
(21). 

التلي تعتنقيلا، فلإن عمييللا  يءوعنل ما تسلتطي  الجامعلة بنلاء ىويتيلا الثقافيلة عمللى أسلاس القليم والمبلا 
ن الجامعللات ؛ ألأيضللا أن تتميللز بالوضللوح والتنظلليم فللي اإلعللتن عللن ىللذه اليويللة والتعبيللر عللن تمللك القلليم
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مملا يزيل  ملن ت ل يات بنلاء ىويلة  ؛وىو تق يم الخ مات التعميميلة واألكا يميلة ،تعمل في مجال غير ممموس
 ات واالتجاىلات والقليم التلي يتبناىلا أفلرا  الجميلور  اخميلا ألنيا تعتم  عمى المعتق ؛مؤسسات التعميم العالي

والتللي تتميللز بللاالختتف والتنللوع المسللتمر، وبيللذا يتضللح االرتبللاط بللين الثقافللة المؤسسللية السللات ة  ،وخارجيللا
(Wæraas & Solbakk, 2009) ىويتيا الُمعمنة لمجموعات المصالح الخارجيةو  اخل الجامعات 

(22). 

الجامعللات فللي السللنوات األخيللرة باسللتخ ام وسللاتل االتصللال اإللكترونللي القاتمللة عمللى  و لل  تزايلل  اىتمللام
مللن  بللل  ينم للاركة المعمومللات والتواصللل التتللاعمي، خاصللة أن ىللذه الوسللاتل ت ظللى باىتمللام واسللتخ ام كثيتلل

(Bradley, 2009) الطلتب ال لاليين والم تمملين أيضلا
تتاعلل المؤسسلات األكا يميلة مل  ثقافلات  بعل و ، (23)

وأنظملللة اجتماعيلللة متنوعلللة، أ ركلللت ىلللذه المؤسسلللات أىميلللة اسلللتخ ام وسلللاتل التواصلللل االجتملللاعي فلللي بنلللاء 
(Alkhas, 2011) ىويتيا المتتر ة وتعزيز ىذه اليوية ل ى جماىير متع  ة

(24). 

صلبح ملن الصلعب التصلل التلام بلين نو مل  اسلتخ ام المنصلات اإللكترونيلة التتاعميلة أإويمكن القول 
مثل ىوية الجامعة وسمعتيا وصورتيا، فإذا كان متيوم اليوية يرتكز سابقا عمى الم ركات  ،متاىيمبعض ال

التللي يكونيللا أعضللاء مجموعللات المصللالح ال اخميللة عللن الجامعللة، ومتيللوم الصللورة يلل ور  للول انطباعللات 
ومتيلوم السلمعة يمثلل م صلمة ليلذه المل ركات ال اخميلة والخارجيلة معلا، فلإن نملو  ،الجميور الخارجي عنيا

وسلاتل االتصللال التتلاعمي  لل  أ ى إللى إزالللة ال لواجز التاصللمة بلين الجمللاىير ال اخميلة والخارجيللة لمجامعللة، 
 & Lee) ؤسسة األكا يميلة و يميلا وثقافتيلاوالخبرات فيما بينيم عن الم وأصبح من السيل تبا ل المعارف

Burkholder, 2017)
(25). 

 :لنموذج العممي لمدراسةا

Dumitrascu (2007)تعتمللل  ال راسلللة ال اليلللة عملللى النملللوذج اللللذي   ملللو 
يلللل االتصلللال لت م (26)

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

(2006)
وتمثللل االسللتراتيجية  ،العاممللة فللي بيتللات ثقافيللة متنوعللة االتصللالي لممؤسسللاتلتتسللير التوجللو  (27)

وتتضلللح ىلللذه  ،والتعبيلللر عنيلللا أيضلللا فلللي بنلللاء ىويتيلللا الثقافيلللة االتصلللالية ال لللاممة لممؤسسلللة مكونلللا م وريلللا
ويعتمللل  ىلللذا النملللوذج عملللى ت  يللل  مسلللتوى وعلللي ، جماىيرىلللا مللل ال االتصلللال االسلللتراتيجية فلللي كلللل أ لللك

االتصلللالي  بملللا يمكنيلللا ملللن اختيلللار المللل خل ؛بالخصوصلللية الثقافيلللة لممجتمعلللات التلللي تعملللل بيلللاالمؤسسلللة 
 ي:تتصالية لممؤسسات عمى الن و الويصنف ىذا النموذج الم اخل اال، المتتم

 The denying/intransigent approachالتصمب في الرأي  المدخل األول: اإلنكار/

الثقافيلللة بلللين التلللي تتبنلللى ىلللذا المللل خل عملللى تجاىلللل التلللروق  ويعتمللل  التوجلللو االتصلللالي لممؤسسلللات
 ومتمقللونن و ثقافيللة متباينللة عمللى أنيللم مت للابي ، والتعامللل ملل  أفللرا  الجميللور فللي بيتللاتجماىيرىللا المسللتي فة

غيلللللر ن للللللطين لرسللللللاتل المؤسسلللللة،  ون أخللللللذ متػيللللللر الخصوصلللللية الثقافيللللللة فللللللي االعتبلللللار عنلللللل  ت  يلللللل  
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و مجلر  وسليمة وصلتاللذي يلتم النظلر إليلو ب المستخ مة في مخاطبة ىذا الجميور،االستراتيجيات االتصالية 
 لتمبية ا تياجات المؤسسة وت قيق أى افيا.

 The minimizing/resistant approach التقميصالمدخل الثاني: المقاومة/

م تػييلر ، ولكنيلا تقلاو لثقافيلة بلين جماىيرىلاتعتلرف المؤسسلة بلبعض التلروق ا ،في إطار ىذا المل خل
ىا ال تمثللل  وتعلل ،المؤسسللة اىتمامللا كافيللا تولييللا يللث ال  ؛تصللالي بمللا يللتتءم ملل  ىللذه التللروقتوجييللا اال

الُمعتللرف بيللا فللي ممارسللة  يءن القلليم والمبللا أللللل وفللق ىللذا الملل خل لللللل وتللرى  ،تي يلل ا ألىلل افيا أو مصللال يا
ة المتنوعللة أن يمتللزم بيللذه الخمتيللات الثقافيلل، ويمكللن لمجميللور مللن عالميللا ىللي األنسللباالتصللال المؤسسللي 

 ويتكيف معيا. يءالمبا 

 The adaptive/cooperative approachالتكيف المدخل الثالث: التعاون/

تبنلللي المؤسسلللة توجييلللا االتصلللالي وفلللق ىلللذا المللل خل عملللى مراعلللاة التلللروق والخصوصللليات الثقافيلللة 
ة متنوعلللة فلللي اختيلللار االسلللتراتيجيات االتصلللالية ، وتعتمللل  عملللى أطلللر ثقافيلللالتلللي تتتاعلللل معيلللا لمجملللاىير

ت الثقافيللة وفلللق ىللذا المللل خل عنصلللرا التكيلللف ملل  المتػيلللرا  وُيعلل، تخ مة فلللي إ ارة عت للات جماىيرىلللاالمسلل
 في نجاح االتصال عبر الثقافات.  اكما

عملى ت ميلل في ت  ي  متملح اليويلة الثقافيلة لمجلامعتين م لل ال راسلة  كما تعتم  ال راسة ال الية أيضا
(28) أ لل  أىللم أبعللا  النظريللة الثقافيللة التللي  لل ميا

;
 
(2001)

(29)
;
 
(2010)

(31)
(Hofstede (1984   وىللو ُبعلل

اللللذي يميلللز بلللين الثقلللافتين الػربيلللة  Individualism & Collectivismالتر يلللة فلللي مقابلللل الجماعيلللة 
لإلنجازات التر ية و ليم التلر  ومصلم تو، فلي مقابلل ويمكن تعريف ىذا الُبع  بسنو م ى تق ير األفرا  ، وال ر ية

أ ل  بوصلتو ويمكن إرجاع السبب في اختيلار ىلذا الُبعل   ،تق ير اإلنجازات الجماعية و يم الجماعة ومصم تيا
متػيرات ت ميل اليوية الثقافية إلى االىتمام الب ثي المكثلف اللذي  ظلي بلو فيملا يتعملق بلالتمييز بلين الثقافلات 

 ى مللل ركات الجميلللور لم تلللوى الرسلللاتل االتصلللالية القا ملللة منيلللا،فللللتلللي تتبناىلللا المؤسسلللات وتلللسثيره المختمتلللة ا
 .باإلضافة إلى متءمتو لت قيق أى اف ال راسة واإلجابة عن تساؤالتيا

  :استعراض التراث العممي في مجال الدراسة

ثين بمجللال اليويللة الثقافيللة مراجعللة ال راسللات العربيللة فللي م اولللة لمتعللرف عمللى اىتمللام البللا  مللن خللتل
، وج ت البا ثة أن ال راسات العربيلة  يمي أو في مجاالت الن اط األخرىلممؤسسات سواء عمى المستوى األكا

، بمللا يعبللر عللن متمللح اليويللة إطللار  للومي وللليس مؤسسللي أو تنظيمللي تتعامللل ملل  متيللوم  اليويللة الثقافيللة  فللي
 ة التلر  وانتماتلومتر ات الثقافة العربية و ور الجامعات في ال تلاظ عملى ىويل ىفلوطنية العربية وتسثير العولمة ا

فللي  للين تعلل  ت مجللاالت  ،عللن مجللال اىتمللام ال راسللة ال اليللة ، ويختمللف ىللذا االتجللاه الب ثلليلثقافللة مجتمعللو



Arab Media & Society (Issue 27, Winter/Spring 2019)  

 7 لمؤسسات التعميم العالي اليوية الثقافية الُمعمنة عبر المنصات اإللكترونية

ملى وجلو ت التعمليم العلالي عاىتمام ال راسات األجنبيلة بموضلوع اليويلة الثقافيلة لممؤسسلات بوجلو علام ولمؤسسلا
 ي: تية في ىذا المجال عمى الن و الويمكن ت ميل أىم م اور القضايا الب ث ،الخصوص

دارة الهوية الثقافية لمؤسسات التعميم العالي واإلعالن عنها  :المحور األول: تحميل وا 

اىتملللت ال راسلللات فلللي إطلللار ىلللذا الم لللور بلللالتعرف عملللى أىلللم مكونلللات اليويلللة الثقافيلللة لممؤسسلللات 
ى بناء وا  ارة ىذه اليوية، وكذلك الت  يات التي تواجييا الجامعلات فلي تعزيلز فية والعوامل المؤثرة األكا يم

 ىويتيا الثقافية واإلعتن عنيا لمجموعات المصالح المتعاممة معيا.

مثملت القليم المؤسسلية أىلم المكونلات الجوىريلة التلي  ،ومن وا   ما توصمت إليو نتاتل ىذه ال راسلات
ت ميلللل القللليم الجوىريلللة التلللي تعملللن عنيلللا   للللذلك يعللل ؛يمكلللن عملللى أساسللليا تعريلللف ىويلللة المؤسسلللة وثقافتيلللا

 ;Schwartz & Bardi, 2001)المؤسسللة مللن األسللاليب التعالللة فللي ت  يلل  متمللح ىويتيللا الثقافيللة 

Schwartz, 2006; Shearman, 2008) (31) (32( )33). 

مللن  يللث التر يللة والجماعيللة  ،الخصللاتص الثقافيللة ألفللرا  مجموعللات المصللالح فللي المجتملل كمللا تللؤثر 
Individualism & Collectivism، وتل عم  ،في ت  ي  م ركاتيم لممتمح التي تتبناىا المؤسسة األكا يمية

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

ملا ل ؛أبلرز متملح اليويلة الثقافيلة لمؤسسلات التعمليم العلالي ى ل بوصلتيا إظيرت  يمة التنوع    و 
ليا من  ور ميم في تعزيز القناعات والم ركات الثقافية لطتبيلا عملى أسلاس متلاىيم التعلايش واالنل ماج 

 ي تعلو  إلييلا جلذورىابين الطتب المنتمين لثقافات مختمتة، وثقافة ال ولة التي تعملل بيلا الجامعلة أو التل
(Liu & Fang, 2017)
(35). 

أىميلة مراعلاة انطت ا ملن ويؤك  ذلك أىمية تنمية وعي أعضاء الييتة الت ريسية واإل ارية لمجامعات 
بملللللا ال يسلللللمح بلللللإعتء مكانلللللة أو تمييلللللز ثقافلللللة عملللللى أخلللللرى بلللللين  ،التنلللللوع الثقلللللافي فلللللي بيتلللللة الجامعلللللة

(Fang, 2011; Gu, 2016; Guo & Beckett, 2007).الطلتب
كملا يمكلن  علم سلمعة  (38( )36) (36)

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

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

مللربط بللين المكانللة التللي تسللعى إلللى بناتيللا للل ى مجموعللات ل ال اجللة الضللرورية لمجامعللات إلللى جانللب
، بمللا يلل عم مصلل ا ية ويللة الجامعللة عمللى المسللتوى اللل اخميالجيللو  المبذولللة لتعزيللز ىو  المصللالح الخارجيللة

الجامعللة وىويتيللا الثقافيللة، ولت قيللق ىللذا اليلل ف ت للج  الجامعللة موظتييللا عمللى م للاركة القلليم الثقافيللة التللي 
 ,Judson, Aurand, Gorchels & Gordon)تتبناىا فلي كلل أ وات التواصلل مل  الجميلور الخلارجي 

2008; Bagautdinova, Gorelova & Polyakova, 2015) (42( )43). 
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أملللا ملللن  يلللث العواملللل الملللؤثرة فلللي بنلللاء وا  ارة اليويلللة الثقافيلللة لمجامعلللات، فكانلللت خصوصلللية العملللل 
مما يزي  من ال اجلة إللى  علم وتعزيلز اليويلة الثقافيلة لممؤسسلات  ؛أىم ىذه العوامل ى  إبالمجال األكا يمي 

 ;Lowrie, 2007)ممموسللةيا كيانللات تنظيميللة خ ميللة مقارنللة بالمؤسسللات المنتجللة لسللم  وصللتالجامعيللة ب

Roper & Davies, 2007) 
(44( )45). 

وكلللان  جلللم المؤسسلللة األكا يميلللة وميزانيتيلللا أيضلللا أ للل  العواملللل التلللي اىتملللت بعلللض ال راسلللات 
 يث استطاعت بعض الجامعلات الصلػيرة والمتوسلطة التلي ؛ ى مكونات اليوية الثقافيةفبت  ي  تسثيرىا 

ال تمملللك ميزانيلللات تسلللويقية كبلللرى تللل عيم االتجاىلللات المعرفيلللة والنوايلللا السلللموكية اإليجابيلللة ن وىلللا بلللين 
أوليللاء أمللور الطللتب مللن خللتل بنللاء ىويتيللا وثقافتيللا المميللزة واإلعللتن عنيللا عبللر وسللاتميا االتصللالية 

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

العواملل  أ ل وجاء اىتمام الجامعات ببرامل المستولية االجتماعية ورعايتيا ل ن طة الخيرية واإلنسلانية 
المؤثرة بوضوح في تعزيز وا  ارة ىويتيا الثقافية، وذلك فلي إطلار نجلاح المؤسسلة األكا يميلة فلي بنلاء  لراكات 

 ;Harrison, 2018) (Bae & Kim, 2011 مجتمعية ت عم سمعتيا ومكانتيا
(47( )48). 

كمللا كللان ل  لل اث والتعاليللات الثقافيللة التللي تنظميللا الجامعللة وتعمللن عنيللا عبللر موا عيللا اإللكترونيللة 
خاصللة تمللك التعاليللات التللي توضللح تبنللي  ،فللي تعزيللز ىويتيللا ومكانتيللا فللي المجتملل   ور ميللمومطبوعاتيللا 

(Lindsay & Scales, 2005)الجامعة لثقافة التنوع والتعايش 
(49). 

وفيمللا يخللص الت لل يات التللي تواجللو عمميللات إ ارة اليويللة الثقافيللة لممؤسسللات األكا يميللة، جللاء تعلل   
 ;Lowrie, 2007)أىللم ىللذه الت لل يات بوصللتياوتنللوع مجموعللات المصللالح التللي تتعامللل معيللا الجامعللة 

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

الصلعوبات التلي تواجييلا الجامعلات ذات المرجعيلة ال ينيلة  ،وملن أمثملة ذللك ،وبعض المتػيلرات المجتمعيلة
ويتطمللللب ذلللللك تطلللللوير  ،واليويللللة األكا يميللللة لمجامعلللللة فللللي إ لللل اث التوافللللق بلللللين القلللليم ال ينيللللة المسلللللي ية

الجامعيللة القاتمللة عمللى االنتتا يللة وضللمان ال ريللات والقلليم  لملل مل بللين القلليم ؛اسللتراتيجيات اتصللالية مبتكللرة
(Hickey & Lindsay, 2012) ال ينية القاتمة عمى االلتزام والضبط 

(52). 

  :المحور الثاني: تفسير مداخل إدارة االتصال المؤسسي في ضوء الهوية الثقافية

نتملي إلييلا أو تملك التلي التلي ت الثقافة المجتمعيةة العت ة بين ىوية المؤسسة و من خصوصي انطت ا
، سلعت  راسلات ىلذا الم لور إللى وا ل  عملل مؤسسلات التعمليم العلالي بالتطبيق عمى خصوصاتعمل بيا، و 

ت  ي  وتتسير الم اخل التي يمكن االعتما  عمييا في ممارسلة عمميلات االتصلال المؤسسلي مل  مجموعلات 
 ة لممؤسسة.وتعزيز اليوية الثقافيالمصالح المختمتة بي ف بناء 
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كلللان أىلللم التوجيلللات التكريلللة التلللي يمكلللن  ،وفلللي ضلللوء ت ميلللل النتلللاتل التلللي توصلللمت إلييلللا ىلللذه ال راسلللات
 ;(2001) ;(Hofstede, 1984) تملك النظريلة التلي  ل ميا ،اسلتخ اميا فلي تتسلير مل اخل االتصلال المؤسسلي

واتضللح مللن اختبارىللا فللي سلليا ات تنظيميللة ومجتمعيللة متعلل  ة تللسثر العت للة بللين ىويللة المؤسسللة وثقافللة  (2010)
المجتم  بمتػيرات التر ية/الجماعية، خاصة فيما يرتبط بت  يل  التوجلو االتصلالي لممؤسسلات علابرة الثقافلات عملى 

التصلالية اليا فلة إللى بنلاء مكانلة المؤسسلات أساس مراعاة المعايير الثقافية لممجتمعات فلي إعل ا  وتنتيلذ البلرامل ا
(Pal & Dutta, 2007) ،وت عيم ىويتيا

تبلا ل الخبلرات والمعلارف  عمىكما يساع  ا ترام الثقافة المجتمعية  (53)
(Du, 2011) التنظيمية والمينية، بما ييسر العمميات االتصالية ال اعمة ليوية المؤسسة

(54). 

 ؛ىويللة المؤسسللة العاممللة فللي ىللذه ال ولللةو كللذلك اتضلل ت أىميللة التللسثيرات المتبا لللة بللين ثقافللة ال ولللة 
ظيلللار اال تلللرام ليلللا يللل عم الرصلللي  الثقلللافي  ضللليتةالمُ  ؤسسلللة عملللى التكيلللف مللل  ثقافلللة ال وللللةن  للل رة المأل وا 

Corporate Cultural Capital ال اخميللة  لحالللذي تعمللل المؤسسللات عمللى بناتللو ملل  مجموعللات المصللا
(Lorentz, 2009)، بما يعزز فرص نجاح المؤسسات عابرة الثقافات والخارجية

(55). 

 Global Publicكمللا تجلل ر اإل للارة كللذلك إلللى أنللو فللي  للاالت تبنللي المؤسسللة لمملل خل الكللوني 

Relations  األماألساسلية لثقافلة ال وللة  يءيقوم عمى التمسك بالمبلا  ، الذيالمؤسسيفي إ ارة االتصال ،
و فيلاللذي تعملل  الب  ليا في الو ت نتسو من استخ ام بعض التكتيكلات االتصلالية المتتملة لثقافلة المجتمل 

(Kim, 2003)
(56). 

فلي ت  يل   ملن المجتمعلات  ور واضلح اكبيلر  االذي يميز عل  مت  يات النا تة عن التنوع الثقافي وكان ل
األملر اللذي  ؛الم اخل التلي تعتمل  عمييلا المؤسسلة فلي ممارسلاتيا االتصلالية اليا فلة إللى تل عيم ىويتيلا الثقافيلة

السات ة في المجتمعلات التلي تعملل ولوجيات المختمتة يي تاج من ممارسي االتصال المؤسسي ضرورة فيم األي 
(Choi, 2011) ،يللا ىللذه المؤسسللاتفي

ميللة اعتمللا  البللرامل االتصللالية لممؤسسللات العاممللة ملل  مت ظللة أى (57)
 قافية وسياسية واجتماعية متنوعة.عمى نطاق  ولي عمى م اخل وتوجيات ث

ى نطلللاق العملللل الم ملللي أيضلللا يتطملللب التنلللوع الثقلللافي والقللليم المختمتلللة والمسلللتويات المتباينلللة ملللن فلللو 
االتصللال المؤسسللي القضللايا الم ميللة وال وليللة لو تو التطللور االجتمللاعي والسياسللي لممجتمعللات أن يلل رك مسلل

 Holtzhausen, 2000; Starck)  المصلالح المسلتي فة عملى اختتفيلا التلي ت ظلى باىتملام مجموعلات

& Kruckeberg; 2003) (58( )59). 

 :المحور الثالث: استخدام المنصات اإللكترونية في إدارة الهوية الثقافية لمؤسسات التعميم العالي

يتضللح اعتما ىللا عمللى  قيقللة أساسللية مؤ اىللا أن  ،ت ميللل ال راسللات المعنيللة بيللذا الم للور مللن وا لل 
الجميللور المنصللات اإللكترونيللة  لل  غيللرت طللرق تواصللل المؤسسللة ملل  جميورىللا بوجللو عللام، فمللم يعلل  ىللذا 

يمكنللو تقلل يم  لليا تو لصللالح  ، للريك فعللال فللي ال للوار وبنللاء المعنللى بللل ىللو، ياسللمبي لرسللاتم مجللر  متمللق  
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 ،ة المؤسسلة عملى  علم وتعزيلز ىويتيلاالمؤسسة أو ض ىا في البيتة االفتراضلية، بملا يلؤثر بوضلوح فلي  ل ر 
 للللل عملى وجلو الخصلوصلللل وعمى ىذا األساس يمكن لممؤسسات األكا يميلة االسلتتا ة ملن اسلتخ ام الطلتب 

  وال لللعور بالتو للل  معيلللا منصلللاتيا اإللكترونيلللة الرسلللمية فلللي بنلللاء اليويلللة الم لللتركة بلللين الطاللللب والجامعلللة

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

نجاح المؤسسة األكا يمية في ت قيق ىذا البناء الم لترك  ىف ارة ىنا إلى العوامل المؤثرة وتج ر اإل
 ،ليويتيا، ومن أىميا القيم الثقافية لمجميور التي ت    مستوى ان ماجو م  الصت ات اإللكترونية لممؤسسة

 للة بللين اسللتخ ام ىللذه ميمللا فللي ت للكيل العت  ورااألعللراق التللي ينتمللي إلييللا الطللتب اللل وليون  ؤ يكمللا تلل
(Kim, 2017)   ىوية الطالب م  ىوية الجامعة تو الوساتل و 

(62). 

كللذلك يقللوم مسللتوى التتاعميللة الللذي تعتملل  عميللو المؤسسللة بلل ور أساسللي فللي ت  يلل   لل رتيا عمللى اإل ارة 
(Rutter, Roper & Lettice, 2016) ،الناج ة ليويتيا الثقافيلة

ويمكلن لممنصلات اإللكترونيلة الجامعيلة  (63)
ين أعضلللاء مجموعلللات ذات المسلللتويات المتق ملللة ملللن التتاعميلللة تعزيلللز ىويلللة المؤسسلللة األكا يميلللة وثقافتيلللا بللل

ملل  مت ظللة ضللرورة وضلل  معللايير واضلل ة لتوظيللف ىللذه  ،وخاصللة الطللتب والمللان ين ،المصللالح الرتيسللة
 ;Will & Callison, 2006)ملح ىويلة المؤسسلة الوسلاتل عملى المسلتوى المؤسسلي لتجنلب ت لتت مت

Kang & Norton, 2006) 
(46( )46)

. 

باإلضللافة إلللى تللسثير  جللم و للوة المجتملل  االفتراضللي لمجامعللة عمللى موا لل  التواصللل االجتمللاعي فللي  عللم 
. أيضلللاقلللة ن وىلللا ومسلللتوى اللللوالء ليلللا تعزيلللز الثالثقافيلللة، بلللل   لللعور المسلللتخ مين بالتو للل  واالرتبلللاط مللل  ىويتيلللا

(Nevzat, Amca, Tanova & Amca, 2016)
(44). 

فتمثملت فلي إمكانيلة ت قيلق  ،أما عن أىم المزايا التلي ي ققيلا اسلتخ ام المنصلات اإللكترونيلة لمجامعلات
التقللارب واالنلل ماج ملل  الطللتب والخللريجين وأعضللاء الييتللة الت ريسللية، بمللا يلل عم ىويللة الجامعللة ويميزىللا عللن 

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

ة االسللللتتا ة مللللن وسللللاتل التواصللللل الجامعللللات الصللللػيرة ذات المللللوار  الماليللللة الم لللل و كمللللا تسللللتطي  
جلللو ة ال يلللاة الجامعيلللة وتميلللز  ملللن خلللتل تسكيللل  ،االجتملللاعي فلللي تللل عيم ىويتيلللا لللل ى الطلللتب الم تمملللين

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

اإللكترونيلللة إذا للللم بينملللا تختلللق بعلللض المؤسسلللات األكا يميلللة فلللي االسلللتتا ة الكامملللة ملللن منصلللاتيا 
 تسللتط  توظيللف اإلمكانللات التكنولوجيللة ليللذه المنصللات فللي تلل عيم ىويتيللا ومكانتيللا بللين أفللرا  الجميللور،

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

ىويتيللا  و لل  تنوعللت االسللتراتيجيات االتصللالية التللي اسللتخ متيا مؤسسللات التعملليم العللالي فللي تعزيللز
، فقلل  اسللتطاعت بعللض الجامعللات توظيللف موا عيللا الرسللمية فللي التعبيللر عللن عبللر المنصللات اإللكترونيللة
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والخلريجين )خاصلة الل وليين( متمح ىويتيا المميزة عن طريق االست يا  بآراء وتعميقات وخبلرات الطلتب 
(McAllister, 2012) ،وأعضلاء الييتلة الت ريسلية علن الجامعلة

الخبلرات اإليجابيلة  لول  وكلذلك نقلل (71)
ىويللة الجامعللة التللي يعاي لليا الطللتب ال للاليون إلللى الطللتب الم تممللين، باإلضللافة إلللى م للاركة القصللص 
والموا للف الم وريلللة التلللي تعكللس ثقافلللة الجامعلللة و يميللا الجوىريلللة عبلللر منصللاتيا اإللكترونيلللة مللل  أعضلللاء 

(Suo, 2011) يتة العمل ال وليةفي إطار ب خصوصاوعات المصالح ال اخمية والخارجية، و مجم
(71). 

كملا يمكلن  عللم  ل رة الجامعلات عمللى تعزيلز ىويتيلا الثقافيللة وتنميلة عت تيلا بللالجميور الخلارجي مللن 
سللواء مللن  يللث النللوع االجتمللاعي أو الجنسلليات  ،خللتل ن للر الصللور التللي تعكللس متيللوم التنللوع والتع  يللة

فللي صللالح بيتتيللا  يا ات العللاممين المتنللوعين ثقافيللاة  للاالعتمللا  عمللى م للاركو  ،عمللى منصللاتيا اإللكترونيللة
(Rao & Chaudhri, 2008)أفضل مكان لمعمل بوصتيا ال اخمية 

(27). 

أما عن ال ور الميني لممستولين عن المنصات اإللكترونية لممؤسسات، فكانت أىم متطمباتو ضلرورة 
و فلي كلل أ لكال فيلالعمل عمى ت قيق التوازن بين متمح ىوية المؤسسة وثقافلة و ليم المجتمل  اللذي تعملل 

ويلللة المؤسسلللة ى ىفللللملللا ي  ثلللو ىلللذا التواصلللل ملللن تلللسثير واضلللح  ؛التواصلللل اإللكترونلللي اللللذي يقوملللون بلللو
(Walden, 2018; Schaarschmidt & Walsh, 2018) ؛وسلمعتيا فلي العلالم االفتراضلي

(73( )74) 
ضللمن ميللام العمللل األساسللية ليللؤالء المسللتولين رصلل  ومتابعللة المتػيللرات الثقافيللة المتباينللة فللي   ولللذلك يعلل

مناسلللبة بملللا يلللتتءم مللل  ىلللذه ال االتصلللالية يلللا المؤسسلللة، وت  يللل  االسلللتراتيجياتفيالمجتمعلللات التلللي تعملللل 
(Quinton & Fennemore, 2013; Carpenter & Lertpratchya, 2016)المتػيرات 

(75( )76). 

مت ظلللة إمكانيلللة تعلللرض اليويلللة الثقافيلللة التلللي تسلللعى المؤسسلللة إللللى بناتيلللا وتللل عيميا  إللللى جانلللب
نتيجللللة علللل م الضللللبط الواضللللح لتسللللتخ ام المؤسسللللي لوسللللاتل التواصللللل االجتمللللاعي عمللللى وجللللو  ؛لمخطللللر

أو علل م تكاممللو ملل  الرؤيللة االسللتراتيجية  ،الخصللوص، وذلللك مللن  يللث علل م ت  يلل  أىلل اف ىللذا االسللتخ ام
(Macnamara & Zerfass, 2012)لممؤسسة وتوجييا االتصالي ال امل 

(77). 

 :تراث العممي في موضوع الدراسةأوجه االستفادة من استعراض ال

ت التعملليم مللن خللتل اسللتعراض أىللم م للاور اىتمللام ال راسللات السللابقة بمجللال اليويللة الثقافيللة لمؤسسللا
 :  ما يستيأىم أوجو االستتا ة منيا في، يمكن ت  ي  العالي وت ميل نتاتجيا

العللالي، وكللان أىميللا  (  لل  ت ال راسللات السللابقة أىللم مكونللات اليويللة الثقافيللة لمؤسسللات التعملليم1)
للذلك سلعت البا ثلة فلي ال راسلة  ة؛والتعلايش والتع  يل خاصلة  ليم التنلوع ،القيم الثقافية الُمعمنة من المؤسسة

ال للار ة  تللاالتللي تتبناىللا جامعال اليللة إلللى ت  يلل  أىللم القلليم االسللتراتيجية والقلليم السللات ة فللي البيتللة الجامعيللة 
 ر منصاتيا اإللكترونية المختمتة.األمريكية في اإلمارات وتعمنيا عبو 
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ة العت للللة بللللين ىويللللة المؤسسللللة والثقافللللة مللللن نتللللاتل ال راسللللات السللللابقة خصوصللللي يضللللا( ظيللللر أ2)
عزيز ىويتيا ل ى مجموعلات كذلك تسثير األ  اث والتعاليات الثقافية التي تنظميا الجامعة في تالمجتمعية، 

، كملا تلم اسلةبلالتطبيق عملى الجلامعتين م لل ال ر  لذلك  رصلت البا ثلة عملى رصل  ىلذه العت لة؛ المصالح
لعربيلة المت ل ة ت  ي  التترة الزمنية إلجراء ت ميلل المضلمون الكيتلي بلالتزامن مل  ا تتلاالت  وللة اإلملارات ا

، وىللو الو للت الللذي ي للي  فعاليللات مكثتللة لمعظللم المؤسسللات العاممللة بال ولللة، بمللا يسللمح 47بللاليوم الللوطني 
 الجامعتين م ل ال راسة في الثقافة المجتمعية السات ة ب ولة اإلمارات. بت  ي  مستوى ان ماج

ىي أكثلر المل اخل   (2010) ;(2001) ;(Hofstede, 1984)( كانت النظرية الثقافية التي   ميا 3)
في الم اوالت التلي  املت بيلا ال راسلات السلابقة لت  يل  التوجلو االتصلالي اللذي تعتمل  عميلو  التكرية  يوعا

لللذلك و لل  اختيللار البا ثللة عمللى ىللذه النظريللة لت ميللل  ؛ات المصللالحسسللة فللي إ ارة العت للة ملل  مجموعللالمؤ 
عللللل  ، وبالت  يللللل  بُ أ للللل  أىلللللم مكونلللللات ىويتيلللللا الثقافيلللللةبوصلللللتيا الثقافيلللللة التلللللي تعمنيلللللا الجامعتلللللان القللللليم 
اللذي يميلز بلين الثقلافتين الػربيلة وال لر ية، وىلو  Individualism & Collectivismالجماعيلة التر ية/

لللى الثقافللة العربيللة ال للر ية مللا يتيلل  فللي إجللراء المقارنللة بللين اليويللة الثقافيللة لجامعللة ال للار ة التللي تنتمللي إ
 اليوية الثقافية لمجامعة األمريكية في اإلمارات التي تعبر عن الثقافة األمريكية الػربية.و 

أىميللة  ور الملل خل االتصللالي الللذي تعتملل   تاتضلل  ،ل ال راسللات السللابقة( مللن وا لل  ت ميللل نتللات4)
تيلا الثقافيلة عميو المؤسسة في إ ارة العت ات م  جماىيرىا عبر المنصات اإللكترونية في بنلاء وتعزيلز ىوي

عبيلر علن في إطار  ل رة المؤسسلة عملى تبنلي توجيلات ثقافيلة متنوعلة فلي الت ، خصوصال ى ىذه الجماىير
ب يلث يمكلن ت  يل   ،للذلك اعتمل ت البا ثلة عملى نملوذج ت ميلل االتصلال المؤسسلي عبلر الثقافلات ؛ىويتيا

الملل خل االتصللالي الللذي اعتملل ت عميللو الجامعتللان فللي التعبيللر عللن ىويتيمللا الثقافيللة واإلعللتن عنيللا عبللر 
 المنصات اإللكترونية المختمتة.

ي أ لارت ال راسلات السلابقة إللى أىميلة تلسثيره من أىم المتػيلرات التل ( كان مستوى التتاعمية وا  ا5)
افيلة عبلر منصلاتيا عملى اإل ارة التعاللة ليويتيلا الثق - خاصة األكا يمية -   رة المؤسساتفي ت  ي  م ى 

مسلتخ مي بلين الجلامعتين م لل ال راسلة و  لذلك ركزت البا ثلة عملى رصل  أىلم أ لكال التتاعلل؛ اإللكترونية
 إلنترنت.المنصات الرسمية ليما عبر ا

( اتضللح مللن نتللاتل ال راسللات السللابقة أن مللن أكثللر االسللتراتيجيات االتصللالية فاعميللة فللي التعبيللر 6)
، وتبللا ل الخبللرات م أسللموب االست لليا  لصللالح الجامعللةعللن اليويللة الثقافيللة لممؤسسللات األكا يميللة اسللتخ ا

ىنللا  رصللت البا ثللة عمللى  ، ومللنىريللة المعبللرة عللن ىويتيللا وثقافتيللاعنيللا وم للاركة الصللور والقصللص الجو 
بيل ف  ؛ىلذه االسلتراتيجيات فلي التعبيلر علن ىويتيملا الثقافيلةين م ل ال راسلة ت  ي  م ى استخ ام الجامعت

 تعزيزىا ل ى الجميور المستخ م لمنصاتيا اإللكترونية.
ولين عللن المنصللات اإللكترونيللة لممؤسسللات العاممللة فللي ت( كللان أىللم متطمبللات اللل ور المينللي لممسلل7)

مجتمعللات متنوعللة ثقافيللا، ت قيللق التللوازن بللين متمللح ىويللة المؤسسللة وثقافللة و لليم المجتملل  عمللى تنوعيللا، 
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سلعت البا ثلة إللى استك لاف مسلتوى وعلي ؛ للذلك بالتطبيق عمى كل أ كال التواصل اإللكتروني لممؤسسلة
التنوع الثقلافي اللذي يميلز مجتمل   وللة اإلملارات بل فيملايتعمقرونية لمجامعتين القاتمين عمى المنصات اإللكت

 العربية المت  ة عن طريق ت ميل م توى الرساتل االتصالية التي يق مونيا لمستخ مي ىذه المنصات. 

 :تساؤالت الدراسة

تسلاؤالت عملى من وا   الم كمة الب ثية واألى اف التلي تسلعى ال راسلة إللى ت قيقيلا يمكلن صلياغة ال
 ي:تالن و ال

( مللا أىلللم القللليم والخصلللاتص الثقافيلللة التلللي تعمنيللا جامعلللة ال لللار ة عملللى مو عيلللا اإللكترونلللي وصلللت اتيا 1)
 ؟ Twitter & Facebookالرسمية عمى 

( مللا أىللم القلليم والخصللاتص الثقافيللة التللي تعمنيللا الجامعللة األمريكيللة باإلمللارات عمللى مو عيللا اإللكترونللي 2)
 ؟ Twitter & Facebookوصت اتيا الرسمية عمى 

فللي بنللاء ىويتيللا الثقافيللة مللن  يللث مسللتوى أكثللر متمللح التوجللو االتصللالي تعتملل  عميللو كللل جامعللة  أي  ( 3)
 م اخل الثقافية؟التنوع والتكيف في تبني ال

أوجلللو الت لللابو واالخلللتتف بلللين القللليم والخصلللاتص التلللي تقلللوم عمييلللا اليويلللة الثقافيلللة الُمعمنلللة ملللن  ( ملللا4)
 الجامعتين عمى منصاتيما اإللكترونية الرسمية؟

 :نوع الدراسة ومنهجها

وىلي ملن أفضلل الطلرق الب ثيلة التلي  ،Qualitative Researchتنتمي ىذه ال راسة إلى الب وث الكيتية 
(Ji, 2011) ،يمكللن مللن ختليللا  راسللة الظللواىر المركبللة التللي ال يتللوافر عنيللا  لل ر كبيللر مللن البيانللات

وُيعلل   (78)
فلي وخصوصلا واىر التي ينطبق عمييلا ىلذا الوصلف، ت ميل أبعا  اليوية الثقافية لمؤسسات التعميم العالي من الظ

 الثقافية المتنوعة التي تميز مجتم   ولة اإلمارات العربية المت  ة. إطار عت تيا بالمتػيرات 

Rhee (2002)و   أ لارت 
المتػيلرات  ى ل إلب لوث الكيتيلة إذا كانلت الثقافلة إللى أىميلة اسلتخ ام ا (79)

، بملللا يسلللمح لمبا لللث باستك لللاف المعموملللات والبيانلللات التتصللليمية فلللي سللليا يا ةالميملللة التلللي تُعنلللى بيلللا ال راسللل
 والتعرف عمى المتػيرات المميزة التي ت    طبيعة الظاىرة م ل ال راسة. ،الطبيعي

 ؛Qualitative Content Analysisوتعتملل  ال راسللة عمللى مللنيل ت ميللل المضللمون بسسللموبو الكيتللي 
رسلمية لرص  وت  ي  أىم القيم والخصاتص المميزة لميوية الثقافية الُمعمنة عمى المو   اإللكتروني والصلت ات ال

ويمثللل ت ميللل المضلللمون أ اة منيجيللة متتمللة لت ميللل اليويلللة  ،لمجللامعتين عمللى موا لل  التواصلللل االجتمللاعي
لتيم طرق بنلاء الرسلاتل االتصلالية التلي تقل ميا  ساسا منطقيا يث يوفر أ ؛الثقافية لمؤسسات التعميم العالي

(Stacks, 2002) لمؤسسات عمى منصاتيا اإللكترونيةىذه ا
(81). 
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و لل   امللت البا ثللة بللإجراء  راسللة اسللتطتعية الستك للاف األبعللا  والمكونللات الرتيسللة والترعيللة لميويللة 
ملللن خلللتل تصلللتح م تلللوى المو للل  اإللكترونلللي الرسلللمي  ال لللار ة واألمريكيلللة فلللي اإلملللارات، تيالثقافيلللة لجلللامع

 2118نلوفمبر  4األ ل  ملن لكل جامعلة عملى  ل ة عملى مل ار أسلبوع )  Facebook & Twitter يو ساب
 (.2118نوفمبر  11إلى األ   

فلللي  و لل  اتضللح ملللن ىللذه ال راسللة بعلللض أوجللو االتتللاق واالخلللتتف بللين القلليم التلللي تسللتخ ميا الجامعتللان
، وتنوع االسلتراتيجيات االتصلالية التلي اعتمل  عمييلا كلل منيملا فلي اإلعلتن علن ىلذه التعبير عن ىويتيما الثقافية

 ا اإللكترونية الرسمية. اليوية عبر منصاتيم

ومللن خللتل مؤ للرات ىللذه ال راسللة االسللتطتعية باإلضللافة إلللى االسللتتا ة مللن النتللاتل التللي توصللمت إلييللا 
 امللت البا ثللة بوضلل  إطللار عللام  ،ال راسللات التللي ُعنيللت باختبللار وت ميللل ىويللة مؤسسللات التعملليم العللالي وثقافتيللا

اتص الُمعبلللرة علللن طبيعلللة ومتملللح اليويلللة الثقافيلللة الُمعمنلللة لت ميلللل المضلللمون الكيتلللي يرصللل  أىلللم القللليم والخصللل
اإلطلللار الت ميملللي فلللي  ويمكلللن علللرض ىلللذا ،لمجلللامعتين، وكلللذلك عناصلللر الم تلللوى االتصلللالي موضللل  الت ميلللل

 ي:تالج ول ال
 إطار تحميل المضمون الكيفي لممنصات اإللكترونية لمجامعتين (1جدول )

 ( ياليح انتىجه االتصبني انًستخذو في انجبيعت2) ( أبعبد تحهيم انهىيت انثقبفيت نهجبيعت 1)

 انميى االستراتيجيت نههىيت انثمبفيت -

 انًرجؼيت انتأسيسيت نههىيت انثمبفيت -

 ليى انبيئت انجبيؼيت -

 يذاخم ئدارة االتظبل انًإسسي 

 يذخم اإلَكبر / انتظهب في انرأي -

 انتمهيضيذخم انًمبويت /  -

 يذخم انتؼبوٌ / انتكيف -

 ( أوجه انتشببه واالختالف بين انجبيعتين4) ( انتىجه انثقبفي نهىيت انجبيعت3)

 انتىجه انثمبفي انًحهي -

 انتىجه انثمبفي انذوني -

 بُؼذ انفرديت / بُؼذ انجًبػيت -

 انهىيت انثمبفيت نهجبيؼت -

 ياليح انتىجه االتظبني نهجبيؼت -

 انجبيؼتانتىجه انثمبفي نهىيت  -

( عنبصرررررح انًحترررررىي انخبلرررررعت نهتحهيرررررم عهرررررً انًى ررررر  5)

 اإلنكتحوني نهجبيعت

( عنبصررح انًحتررىي انخبلررعت نهتحهيررم عهررً انحسرربة 6)

 Facebookنهجبيعت عهً  انحسًي

 كم انًحتىي اننصي وانًصىر بًب يشتًم عهيه ين:

 رؤيت انجبيؼت ورسبنتهب -

 انتىجه االستراتيجي نهجبيؼت  -

 انًؼهُت يٍ انجبيؼتانميى األسبسيت  -

 انًهًت األسبسيت نهجبيؼت -

 أهذاف انجبيؼت وسيبستهب -

 كم انًنشىراث وانتعهيقبث خالل فتحة انذراست بًب فيهب:

 أخببر وفؼبنيبث انجبيؼت -

 انظىر  -

 يمبطغ انفيذيى  -

 انًُبسببث وانبرايج  -

 االستمظبءاث اإلنكتروَيت وغيرهب -

 Twitterنهجبيعت عهً  انحسبة انحسًي( عنبصح انًحتىي انخبلعت نهتحهيم عهً 7)

 أخببر وفؼبنيبث انجبيؼت -

 انظىر -

 يمبطغ انفيذيى  -

 انهحظبث واإلشؼبراث وغيرهب -
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 :اختبار الصدق والثبات

يا تل ريج اتسمح الطبيعة الكيتية لمب ث بسن يقلوم البا لث بتكييلف وتعل يل المنيجيلة التلي يعتمل  عمييل
 يللث تتميللز إجللراءات الصلل ق والثبللات بطبيعللة خاصللة فللي ىللذا النللوع مللن  ؛ملل  تق مللو فللي خطللوات ب ثللو

(Maxwell, 2005) ،الب للوث
يللة لت قيللق االلتللزام بمعللايير تتملل ت البا ثللة عمللى اإلجللراءات الو لل  اع (81)

 الص ق والثبات:

 :( الصدق الكيفي1)

إلللى  رجللة اسللتقتلية اإلجابللات عللن  ،، عمللى غللرار الب للوث الكميللةالكيتيللةي للير الصلل ق فللي الب للوث 
يمكلن ت قيقلو ملن عملق  - عملى وجلو الت  يل  - الظروف العرضية لمب ث، ولكنو في ىلذا النلوع ملن الب لوث

(Silverman, 2010) وثراء وسعة البيانات وتع  ية المصلا ر
عملى مصلا ر  اعتمل ت البا ثلة فعميلا و ل  (82)

م لللل ثريلللة ومتعمقللة عللن متمللح اليويلللة الثقافيللة لمجللامعتين ب يللث يمكلللن تللوفير معمومللات  ،متعلل  ة لمبيانللات
لمجلامعتين  تلى يمكلن ت  يل   Facebook & Twitter ي يلث تلم ت ميلل المو ل  الرسلمي و سلاب ؛ال راسلة

كمللا  رصللت البا ثللة عمللى ، االخصللاتص المميللزة لميويللة الثقافيللة لمجللامعتين والطللرق المسللتخ مة فللي تعزيزىلل
، ملل  االلتللزام بال للتافية  ميللل تجللاه الجللامعتين عمللى  لل  سللواءو فللي عمميللة التموضللوعية اللل ور الللذي تقللوم بلل

والوضللوح فللي عللرض إطللار ت ميللل المضللمون الكيتللي الللذي تللم االعتمللا  عميللو بمللا ي للتمل عميللو مللن عناصللر 
 وم   ات.

 :( الثبات الكيفي2)

إلييللا البا للث  ييلل ف الثبللات فللي الب للوث الكيتيللة إلللى تقلل ير ملل ى تمثيللل االسللتنتاجات التللي يتوصللل
ويعتملل  ىنللا ت قيللق  رجللة الثبللات اللل اخمي عمللى   للة ووضللوح  ليللات جملل  ، لموا لل  الملل روس تمثلليت  قيقيللا

و تللى يمكللن تقلل ير  ،االلتللزام بللو فللي كللل خطللوات ال راسللةوت ميللل البيانللات، وىللو مللا  رصللت البا ثللة عمللى 
عتملا  عملى طريقلة إعلا ة االختبلار علن مستوى الثبات المت قق من اللية المسلتخ مة لجمل  البيانلات تلم اال

(Daymon & Holloway, 2011)طريللق بللا ثين  خللرين 
، ب يللث يمكللن ت  يلل  ملل ى التقللارب أو (83)

مجلال  ملا اسلتنتجو با ثلان  خلران متخصصلان فليل التي توصل إلييا البا ث األصمي، و التباع  بين النتات
 .(84)االتصال والعت ات العامة

البللا ثين الم للاركين فللي إجللراء اختبللار الثبللات بنسللخة عللن اإلطللار الت ميمللي لم راسللة و لل  تللم تزويلل  
، وُطملللب لعناصللر األربعلللة األساسلللية لمت ميللللونسللخة علللن النتلللاتل التلللي توصللمت إلييلللا البا ثلللة بخصلللوص ا

ثلم  ،منيما تصتح المو   اإللكترونلي وال سلابات الرسلمية لكلل جامعلة خلتل التتلرة الزمنيلة الم ل  ة لم راسلة
و البا ثلللة ملللن نتلللاتل يللللإلمللل ى اتتلللاق ت ميميملللا ليلللذه العناصلللر مللل  ملللا توصلللمت  111إعطلللاء  رجلللة ملللن 

وذلللللك بيلللل ف تقلللل ير مسللللتوى التقللللارب بللللين نتللللاتل االختبللللار األول )ت ميللللل البيانللللات األصللللمي(  ؛ومؤ للللرات
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ثلللان لمعناصلللر ي الللل رجات التلللي أعطاىلللا البا تلللالختبلللار الثلللاني )إعلللا ة االختبلللار(، ويوضلللح الجللل ول الوا
 األربعة الخاضعة لمت ميل:

 درجات اختبار الثبات الكيفي (2جدول )
 درجبث انببحث انثبني درجبث انببحث األول عنبصح انتحهيم انكيفي

 يتىسط درجت

 كم عنصح

 011/54 011/52 011/56 أبؼبد تحهيم انهىيت انثمبفيت نهجبيؼت

 011/59 011/59 011/59 ياليح انتىجه االتظبني انًستخذو في انجبيؼت

 011/54 011/52 011/56 انتىجه انثمبفي نهىيت انجبيؼت

 011/59 011/56 011/57 أوجه انتشببه واالختالف بيٍ انجبيؼتيٍ

 111/55 111/56 111/55 يتىسط انذرجبث اإلجًبني

، ملل  مت ظللة الختبللارينويعبللر ىللذا المتوسللط التقلل يري عللن مسللتوى متقلل م مللن التقللارب بللين نتللاتل ا
 خصوصية الطبيعة الكيتية لم راسة ال الية. 

  :مجتمع الدراسة والعينة

و ل   ،ي  ولة اإلمارات العربيلة المت ل ةيتمثل مجتم  ال راسة في الجامعات الم مية وال ولية العاممة ف
والجامعللة األمريكيللة  ،لمجامعللات الم ميللة العربيللة انموذجللبوصللتيا تيللار البا ثللة عمللى جامعللة ال للار ة و لل  اخ

 لمجامعات األجنبية العاممة في ال ولة. انموذجبوصتيا في اإلمارات 

وأىميا تمثيلل  ،وتج ر اإل ارة ىنا إلى المعايير التي اعتم ت عمييا البا ثة في اختيار عينة ال راسة
ا مؤسسلة عمميلة علن كونيل (85) يث يعبر  انون تنظيم جامعة ال لار ة ؛تػير ثقافة المؤسسة ونمط الممكيةم
لمجامعلللات غيلللر اليا فلللة لملللربح  كا يميلللة إسلللتمية عربيلللة غيلللر رب يلللة، وىلللي بلللذلك تمثلللل نموذجلللا واضللل اأ

 قافة العربية ال ر ية اإلستمية.والمنتمية إلى  الث

ب كم كونيلا جامعلة  ،لمثقافة الػربية نموذجا ممثت  فيي تع ،األمريكية في اإلمارات أما عن الجامعة
باإلضلافة ، (86)ة ىا فة لمربح ومعتم ة من وزارة التعميم العالي ب ولة اإلمارات العربيلة المت ل ةأمريكية خاص

فللييم  ن، بمللاتللان وتسللعى إلللى بنلاء العت للة معيللإللى ت للابو فتللات مجموعللات المصللالح التلي تخاطبيللا الجامع
ات المنافسلللة  اخلللل لجامعلللالطلللتب ال لللاليين والم تمملللين وأوليلللاء األملللور واألجيلللزة ال كوميلللة والت لللريعية وا

، ملن لكترونيلة لمجلامعتين عبلر اإلنترنلتكما كان متػير تقارب مستوى ن اط المنصات اإل ،ال ولة وخارجيا
 يللث تتللاب  تقلل يم الرسللاتل االتصللالية وتلل فق المعمومللات والت لل يث المسللتمر ليللا أ لل  معللايير اختيللار عينللة 

، وت  يل  المل خل عمنلة لمجلامعتين عبلر ىلذه المنصلاتلمُ ب يث يمكن رص  متمح اليوية الثقافيلة ا ،ال راسة
 الذي تعتم  عميو كل منيما في إ ارة االتصال المؤسسي م  مجموعات المصالح عبر اإلنترنت.

و البا ثلللة فرصلللة ع تلللاللللذي  م2118ويتمثلللل اإلطلللار الزمنلللي لت ميلللل المضلللمون فلللي  لللير  يسلللمبر 
لعربيلة المت ل ة بلاليوم لما  ي ه من ا تتال  ولة اإلملارات ا ؛متتمة لرص  متمح اليوية الثقافية لمجامعتين
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يعلل  ، و لمعظللم المؤسسللات العاممللة بال ولللة ، وىللو الو للت الللذي يتميللز بن للاط اتصللالي مم للوظ47الللوطني 
ي ستفيملا يلو  ،لمجتمعية السات ة ب ولة اإلملاراتلمتعبير عن ان ماج ىذه المؤسسات في الثقافة ا مجاال مناسبا

ات األساسللللية عللللن الجللللامعتين م للللل ال راسللللة مللللن وا لللل  البيانللللات المن للللورة عمللللى المو لللل  بعللللض المعموملللل
 اإللكتروني الرسمي لكل منيما:

University of Sharjah (UOS)( جامعة الشارقة 1)
(87): 

 ت للت رعايللة ال لليت اللل كتور سللمطان بللن م ملل  القاسللمي عضللو م1997تسسسللت جامعللة ال للار ة عللام 
وىلللي جامعلللة عربيلللة تمثلللل ىيتلللة عمميلللة مسلللتقمة ذات  خصلللية اعتباريلللة ليلللا  ،المجملللس األعملللى  لللاكم ال لللار ة

 ،الم ينلة الجامعيلة بإملارة ال لار ةفلي  ويقل  مقرىلا اللرتيس ،وتممكيلا  كوملة ال لار ة ،واإل اري االستقتل الملالي
بكلللالوريوس والماجسلللتير مسلللتويات الفلللي  برنامجلللا أكا يميلللا 86ميلللًة تقللل م ملللا يقلللرب ملللن ك 14وتضلللم الجامعلللة 

طاللب  14111( ما يقارب م2116-2115وينتمي لمجامعة  اليًا )وفق  خر بيان لمعام األكا يمي  ،وال كتوراه
مللن أعضللاء  611 نفللي ال راسللات العميللا ومللا يزيلل  علل طالللب وطالبللة 1111وفللي مر مللة البكللالوريوس،  وطالبللة

 ىيتة الت ريس.

American University in Emirates (AUE)اإلمارات  ( الجامعة األمريكية في2)
(88): 

وىللي  ،  مقرىللا فللي م ينللة  بللي األكا يميللةويقلل م،2116تسسسللت الجامعللة األمريكيللة فللي اإلمللارات عللام 
 9كميلات تقل م  7وتضلم  ،رة التعميم العالي والب ث العممليجامعة أمريكية خاصة  اصمة عمى االعتما  من وزا

و ل  بملع عل   الطمبلة الممت قلين  ،تي البكالوريوس وال راسلات العميلابمر م افرعي اتخصص 25برامل أكا يمية في 
 268و، وطالبلة فلي مر ملة البكلالوريوس اطالبل 2122( م2118-2117بيا )وفق  خلر بيلان لمعلام األكلا يمي 

 .وطالبة في ال راسات العميا اطالب

 :الدراسةنتائج 

 امللت البا ثللة بالت ميللل الكيتللي اللل  يق لممو لل  اإللكترونللي والصللت ات الرسللمية لمجللامعتين عمللى مللو عي 
Facebook & Twitter لرص  القيم والخصاتص التي تتبناىا كلل جامعلة فلي التعبيلر علن ىويتيلا الثقافيلة، 

سللتراتيجي أو ميمتيللا األساسللية أو سللواء جللاءت ىللذه القلليم فللي إطللار رؤيللة الجامعللة أو رسللالتيا أو توجييللا اال
باإلضافة إلى استختص القيم والم   ات الُمعبرة علن اليويلة الثقافيلة لكلل جامعلة ، أى افيا وسياساتيا المعمنة

، من األخبار والتعاليات واأل ل اث التلي تنظميلا أو ترعاىلا وت لاركيا مل  الجميلور عبلر منصلاتيا اإللكترونيلة
ن اسلتعراض أىلم النتلاتل التلي توصلمت إلييلا ال راسلة فلي إطلار مقلارن عملى الن لو ومن وا   ىلذا الت ميلل يمكل

 ي:تال
 ة فلللي رؤيلللة ورسلللالة جامعلللة تظيلللر  يملللة مراعلللاة الخصوصلللية الثقافيلللة الم ميلللة والعالميلللة واضللل( 1)
ويؤي  ىذا التوجو ما تم إبرازه في أى اف الجامعة من السعي ن و استقطاب المواىلب المتميلزة ملن  ،ال ار ة
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ل إبلراز ملن خلت كملا يتضلح ذللك أيضلا ،واإل اريلة ملن جنسليات مختمتلة الطتب وأعضلاء الييتلة الت ريسلية
ة  فإنيللا تعللزز النظللرة ال وليللة ، فللإذا كانللت الجامعللة تمتللزم  بالتقاليلل  اإلسللتمية والعربيلل يمللة التع  يللة الثقافيللة

مللن خللتل ارتبللاط برامجيللا األكا يميللة بالجامعللات العالميللة واستضللافة الطللتب  ،وا تللرام الثقافللات األخللرى
اللتعمم وتنويل  البيتلة م  إبراز أىميلة ىلذا  الملزيل التريل   ملن الثقافلات والقوميلات فلي توسلي   فلاق  ،ال وليين

االىتملللام المسلللتمر بلللاإلعتن علللن المراكلللز التلللي ت ققيلللا  فلللياضللل ة وظيلللرت ىلللذه الخاصلللية و  ،األكا يميلللة
 المية عمى  ساباتيا اإللكترونية.الجامعة في التصنيتات األكا يمية الع

( خصصللت جامعللة ال للار ة مسللا ة مسللتقمة عمللى مو عيللا اإللكترونللي لمتعبيللر عللن القلليم الثقافيللة 2)
ة لمجامعلة ارة إلى أن ىذه القليم تعبلر علن اليويلة ال اخميل، م  اإل ناىا ت ت عنوان  القيم الجوىرية التي تتب

ترجملللة  Facebookكملللا يضلللم رابلللط   لللول  عملللى صلللت ة الجامعلللة بمو للل   ،وتعكلللس  خصللليتيا المميلللزة
 باإلنجميزية لرسالتيا وميمتيا وبعض المعمومات المختصرة عن  خصيتيا وثقافتيا المؤسسية.

جللاء  ،تسلل   لليم أساسلليةيللق رسللالتيا مللن خللتل تسكيلل  ييا ن للو ت ق( ت للير جامعللة ال للار ة إلللى سللع3)
ويتضلللح ملللن الصلللياغة  ،فلللي مقللل متيا ت لللت مسلللمى  القيملللة الرتيسلللة األوللللى  المسلللتولية األخت يلللة والم نيلللة

 الُمعبرة عن ىذه القيمة التزام الجامعة بيذه المستولية في ضوء تعاليم ال ين اإلستمي. 
كلللان أىميلللا المعاصلللرة  ،علللة ال لللار ة فلللي البيتلللة الجامعيلللة( وفيملللا يخلللص القللليم التلللي تتبناىلللا جام4)

تقلللان التكنولوجيلللا والتميلللز والتتكيلللر النا للل  واالسلللتقتل التكلللري باإلضلللافة إللللى االلتلللزام بالمعلللايير العالميلللة  ،وا 
مللل  إبلللراز مجموعلللة ملللن القللليم والخصلللاتص الثقافيلللة  ،لمجلللو ة وت لللجي  اإلبللل اع واالبتكلللار وال ريلللة التكريلللة

 بول الخر وا ترام  قوق اإلنسان.أىميا النزاىة والتنوع و  ،األخرى
ويتسك  ذلك من اإلعلتن بصلتة مسلتمرة عملى  سلاباتيا الرسلمية علن االتتا يلات ال وليلة التلي تو عيلا 

مجللاالت التضللاء والللذكاء االصللطناعي، واالىتملللام إ ارة الجامعللة ملل  الجامعللات والمؤسسللات العالميللة فللي 
 ا في المجاالت العممية والتكنولوجية المتطورة.يببعرض ابتكارات طت

رتكللاز ىويللة جامعللة ال ا( عنلل  اإل للارة إلللى التطملل  لموصللول إلللى الفللاق العالميللة جللاء التسكيلل  واضلل 5)
وبلرز ذللك فلي اال تتلاء  ،ا ترام الثقافات األخرى المتنوعلةال ار ة عمى  التقالي  العربية اإلستمية الراسخة  م  

باإلضلافة إللى ، الل ة  ... لػلة القلر ن الكلريم يسمبر( ت ت  عار  لػة عربية خ 18باليوم العالمي لمػة العربية )
ملن خلتل التينتلة بلاليوم اللوطني لمممكلة  ،ال رص عملى تسكيل   يملة العت لات الراسلخة مل   ول الخمليل العربلي

  يسمبر(. 16الب رين )
،  يمللة  خ مللة المجتملل   عنلل  تسكيلل  توجللو الثقافللة ال للر ية الجماعيللةجامعللة ال للار ة  ( اتضللح تبنللي6)

ملل  إبللراز  يمللة التسللامح والقيللا ة الر للي ة بالقلل وة ال سللنة )وىللي أفكللار ومتللر ات مسللتم ة مللن الثقافللة العربيللة 
 اإلستمية(. 
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نتملاء   ة   ليم اللوالء واال( من القيم األساسية التي برزت عمى المنصات اإللكترونية لجامعة ال لار 7)
واالىتملام بتسكيل   47  واليلوم اللوطني ، وذلك من خلتل اال تتلال بلذكرى يلوم ال لييل ولة اإلمارات و يا تيا

 .  عام زاي   عار 
خاصللة فتللة ذوي للل مل والمسللان ة  لمتتللات المختمتللة، و اىتمللام جامعللة ال للار ة  بقلليم ا ( ظيللر أيضللا8)
كما تم التركيز أيضا عمى   يملة التسلامح   ،ن أن طة مركز الموار  بالجامعةع من ختل اإلعتن ،اإلعا ة
 .  عام زاي لل م  إبراز أن ىذا العام ىو امت ا  ل ،لمتسامح عاما م2119م  اإلعتن عن عام  تزامنا

مللن خللتل تسكيلل   ،للل ى جامعللة ال للار ة بعللض الخصللاتص المرتبطللة بالثقافللة العالميللة ( ظيللر أيضللا9)
 المستولية ال خصية والمؤسسية في إطار من ال تافية والمساءلة بي ف ت قيق رؤية الجامعة ورسالتيا.ت مل 

بوصللتيا الجامعللة األمريكيللة فللي اإلمللارات  ( أمللا بالنسللبة لمقلليم والخصللاتص الثقافيللة التللي تتبناىللا11)
غة رؤيلة الجامعلة في صيا لُبع  الثقافي ال ولي أكثر وضو اجاء افق  م   ات ليويتيا وسموكيا التنظيمي، 

 Leadingالت رريللة الراتلل ة لمؤسسللات األكا يميللة الميبرالية/أن تكللون وا لل ة مللن ا إلللىمللن  يللث السللعي 

Liberal Higher Educational Institutions.  

القيم األخت ية التي تتبناىلا فلي  سلم مسلتقل عملى مو عيلا الجامعة األمريكية في اإلمارات (   مت 11)
أىمية تتيم وتق ير كلل األفلرا  المنتملين لمجامعلة ليلذه م  تسكي   Our Core Valuesاإللكتروني ت ت عنوان 

 AUE encourages all members of the universityىذه القيم في ميلاميم اليوميلة  اوأن يعي و  ،القيم

community to not only know and appreciate but also live its core values, on a daily 

basis.  
( ظيللرت  يمللة خ مللة المجتملل  للل ى الجامعللة األمريكيللة فللي اإلمللارات مللن منظللور التوجللو اإلنسللاني 12)

 Environmental Demandsالقليم االجتماعيلة واالسلتجابة لممتطمبلات البيتيلة  العلام، اللذي يتمثلل فلي تسكيل 
وذللك فلي صلياغة الجامعلة لتوجييلا االسلتراتيجي  ،بما ت تمل عميو من التكيف مل  التػيلرات البيتيلة ال يناميكيلة

Strategic Focus،  كما جاءت اإل ارة إلى التوجو المجتمعي من منظور الم اركة في إ ارة الت  يات البيتية
 كمو في األلتية ال الية. واال تصا ية واألمنية واالجتماعية التي تواجو العالم

رعايلة المعلايير المينيلة  امعلة األمريكيلة فلي اإلملارات أيضلاالج ظيلر تسكيل نتسلو اإلطلار ( وفي 13)
م  ال تلاظ عملى القليم االجتماعيلة والثقافيلة  ،األكا يمية في ضوء إبراز  يم النزاىة وتكافؤ الترص والمساواة

 وال ينية في مجتم  اإلمارات. 
اللل مل والتوفيللق بللين الثقافللة العربيللة ، فللي صللياغتيا لميمتيللا األساسلليةجامعللة األمريكيللة ( تؤكلل  ال14)

و رصلليا عمللى  ،والثقافللة ال وليللة التللي تتبناىللا الجامعللة مللن منطمللق تواجلل ىا فللي مجتملل  اإلمللارات مللن نا يللة
 Its special commitment to promote Arab culture adds toالتع  ية الثقافية من نا يلة أخلرى. 

its multiculturalism  خاصللة متيللوم ثناتيللة المػللة وBilingualism ملل  مت ظللة أن ىللذا المتيللوم تللم ،
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ػتين م يلث ُيعلرض الم تلوى االتصلالي بلال ؛Facebook & Twitterتطبيقلو عملى  سلابات الجامعلة عملى 
، كملا أعمنلت الجامعلة لمجامعلةلمو   اإللكتروني الرسمي بينما ال توج  نسخة عربية عن ا ،العربية واإلنجميزية

فلللي صلللياغة القللليم  وظيلللر ىلللذا أيضلللا  ،يلللة ت لللت عنلللوان  ة بالعربيلللة  نبللل ع علللن رعايتيلللا لممسلللابقات األ ب
ملن  يلث ت لجي  الطلتب عملى اعتنلاق المل ركات الثقافيلة الخاصلة بيلم مل  فيلم المعلايير  ،األساسية لمجامعة

 التي تستن  إلييا الثقافات األخرى. 
تبنللي   للعار عللام زايلل    فللي لليم التكيللف ملل  الثقافللة المجتمعيللة ل ولللة اإلمللارات  ى لل إ( ظيللرت 15)

كلللذلك تلللم إبلللراز  يملللة  ،ووضلللعو عملللى كلللل صلللت ات المو للل  اإللكترونلللي لمجامعلللة األمريكيلللة فلللي اإلملللارات
وىللي  نسللعى إلللى تجللذير  يمللة  Facebookالتسللامح باسللتخ ام عبللارة واضلل ة عمللى صللت ة الجامعللة عمللى 

 47كمللللا تللللم أيضللللا تنللللاول ا تتللللاالت الجامعللللة بللللاليوم الللللوطني  ،التسللللامح لبنللللاء  خصللللية  يا يللللة مسللللؤولة 
ياإلمللارات، إلللى جانللب االىتمللام بإ يللاء    عللزج    ام  ميللة اإلماراتيللة فللي ىا للتاج ةباسللتخ ام الميجللة الم

 ذكرى يوم ال يي  ويوم العمم.
جللو الرب للي لمجامعللة األمريكيللة فللي اإلمللارات واضلل ا ومعمنللا )يلل عم ذلللك التوجللو ( بلل ا أيضللًا التو 16)

كمللا ظيللرت  ،مثللل التنافسللية والرب يللة واإل ارة الماليللة الناج للة ا،فقلل  أبللرزت الجامعللة  يملل ،الثقللافي اللل ولي(
أيضللللا  يمللللة  التنللللوع الثقللللافي  مللللن خللللتل وصللللف م للللروعات طمبللللة الجامعللللة بسنيللللا  اعمللللة ليللللذه القيمللللة 

Culturally Supportive .وتعمل عمى تيسير  ياة المواطنين والمقيمين بال ولة 

الت لللل ي ومواجيللللة  غللللرس   لللليم إلللللىلجامعللللة األمريكيللللة فللللي اإلمللللارات سللللعي ا اتضللللح أيضللللا (17)
ه تم اسلتخ امو وتسكيل   اللذي يل"Nothing Is Impossibleيلا ملن خلتل تبنلي  لعار بالصلعاب  لل ى طت

كملا ت لارك  ،صلت ات التواصلل االجتملاعي لمجامعلةتم م اركتيا عملى تفي معظم الرساتل االتصالية التي 
خاصلة  ، يم التتر  واالختتف عن الخلرينمؤك ة  Our Storyالجامعة  صتيا م  الجميور ت ت عنوان 

 بالنسبة لنوعية الخريجين الذين تُم  المجتم  بيم.

ت للجي  الطللتب عمللى االبتكللار والتتكيللر النا لل   إلللىكيللة فللي اإلمللارات ( اتضللح سللعي الجامعللة األمري18)
 to become well-rounded, responsibleملواطنين و لا ة مسللتولين بوصلتيم وتلسىيميم لمقيلام بل ورىم 

citizens and leaders وعن ما لخصت الجامعة  يميا الرتيسة في نقاط مختصرة ظير الُبع  الثقافي ال ولي ،
 ،وضلو ا ملن  يلث إبلراز  ليم جلو ة ال يلاة واإلبل اع وتكلافؤ التلرص والجل وى اال تصلا ية وريلا ة األعملالأكثر 

 ومرة أخرى األمان والمستولية البيتية.

ة والترعيلللة لميويلللة الثقافيلللة التلللي أعمنتيلللا اسلللتنا ا إللللى النتلللاتل السلللابقة، يمكلللن مقارنلللة األبعلللا  الرتيسللل
 ي:تتيما اإللكترونية في الج ول النصاالجامعتان لمجموعات المصالح عبر م
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 األبعاد الرئيسة والفرعية لمهوية الثقافية الُمعمنة عمى المنصات اإللكترونية لمجامعتين في إطار مقارن (3جدول )
  AUE انجبيعت األيحيكيت في اإليبراث UOSجبيعت انشبر ت 

 انقيى االستحاتيجيت نههىيت انثقبفيت

 انًحهيتانخظىطيت انثمبفيت  -

 انُظرة انذونيت -

 انتُىع وانتؼذديت انثمبفيت -

 انًسئىنيت انًذَيت واألخالليت -

 خذيت انًجتًغ -

 انتسبيح -

 انهيبرانيت وانتحرر -

 ئدارة انتحذيبث انؼبنًيت -

 انتطىر وانًُى -

 خذيت انًجتًغ -

 االستجببت نهًتطهببث انبيئيت -

 انىالء واالَتًبء نذونت اإليبراث وليبدتهب -

 انتأسيسيت نههىيت انثقبفيتانًحجعيت 

 تؼبنيى انذيٍ اإلساليي -

 انتمبنيذ انؼربيت واإلسالييت انراسخت -

 انتىجه اإلَسبَي انؼبو -

 انًؼبيير انًهُيت األكبديًيت -

  يى انبيئت انجبيعيت

 انًؼبطرة -

 انتفكير انُبلذ -

 االستمالل وانحريت انفكريت -

 ئتمبٌ انتكُىنىجيب -

 اإلبذاع واالبتكبر -

 وانًسبَذةانذيج  -

 انُزاهت، وانشفبفيت، وانًسبءنت -

 انتًيز ولبىل اآلخر -

 حًبيت حمىق اإلَسبٌ -

 تكبفإ انفرص -

 انتفكير انُبلذ -

 انتُبفسيت وانربحيت -

 ريبدة األػًبل  -

 اإلدارة انًبنيت انُبجحت -

 انتحذي وانًثببرة -

 انُزاهت وانًسبواة -

 انتفرد واالختالف ػٍ اآلخر -

 انتىجه انثقبفي نهىيت انجبيعت

االَتًاابء ئنااث انثمبفاات انؼربيااات انشاارليت انًحهياات يااغ يراػااابة 

 انرؤيت انؼبنًيت في انؼًم األكبديًي

االَتًبء ئنث انثمبفت انذونيات ياغ اناذيج وانتىفياك بايٍ انثمابفتيٍ 

 انغربيت وانؼربيت

 انتىجه االتصبني نهجبيعت )يذخم إدارة االتصبل انًؤسسي(

 انتؼبوٌ/انتكيفيذخم  - يذخم انتؼبوٌ/انتكيف -

 :من الدراسة أهم المؤشرات المستخمصة

 ية:تال راسة الت ميمية في إطار مقارن، يمكن استختص المؤ رات المن العرض السابق لنتاتل 

، لثقافيللة لمجللامعتين( مللن خللتل المقارنللة بللين القلليم االسللتراتيجية األساسللية التللي تقللوم عمييللا اليويللة ا1)
، ويؤيلل  ذلللك مللا توصللمت إليللو نتللاتل ال راسللات المعنيللة  يمللة التنللوع والتع  يللة الثقافيللة يتضللح اتتا يمللا فللي إبللراز
 باإلضلافة إللى إعلتء  ليم خ ملة ،(89( )91) (Liu & Fang, 2017; Fang, 2011)بت ميل ىوية الجامعلات 

لمتعبيلر علن كلل تو الجامعتلان ، مل  مت ظلة اخلتتف التوجلو اللذي اسلتخ مالمجتم  والتسامح ل ى الجلامعتين
، بينملللا اعتمللل ت الجامعلللة لللل ين اإلسلللتمي والتقاليللل  العربيلللة، فقللل  اسلللتن ت جامعلللة ال لللار ة إللللى تعلللاليم ا يملللة

ويوضح ذلك اخلتتف المرجعيلة التسسيسلية  ،ام والمعايير األكا يمية المينيةاألمريكية عمى التوجو اإلنساني الع
 مييا اليوية الثقافية لكل جامعة.التي تقوم ع
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فكلللان أىميلللا  ،( أملللا بالنسلللبة لمقللليم األساسلللية التلللي ميلللزت اليويلللة الثقافيلللة لكلللل جامعلللة علللن األخلللرى2)
الخصوصلية الثقافيلة الم ميلة والللوالء ل وللة اإلملارات و يا تيللا فلي ىويلة جامعللة ال لار ة، مقابلل الميبراليللة وا  ارة 

ملا توصلمت إليلو نتلاتل بعلض ال راسلات  ويتتق ذللك أيضلا مل ، الت  يات العالمية في ىوية الجامعة األمريكية
(Choi, 2011)من  يث اختتف التوجيات الثقافية التي تعتم  عمييا المؤسسات في إ ارة ىويتيلا 

، فلإذا (91)
 اأساسلي ام ل  بوصلتيا كانت جامعة ال لار ة  ل  عبلرت بوضلوح علن االنتملاء لمثقافلة العربيلة ال لر ية الم ميلة 

ليويتيللا ملل  مراعللاة الرؤيللة العالميللة فللي تقلل يم الخلل مات األكا يميللة، فللإن الجامعللة األمريكيللة  لل  أعمنللت عبللر 
 تينملل  التعيلل  بم اولللة اللل مل والتوفيللق المسللتمر بللين الثقللاف ،منصللاتيا اإللكترونيللة االنتمللاء إلللى الثقافللة ال وليللة

 الػربية والعربية.

وخاصلة ملا  ،جامعية التي تبنتيا الجامعتان لتعزيز ىويتيملا الثقافيلة( ت ابيت القيم الخاصة بالبيتة ال3)
ويمكلللن تتسلللير ذللللك بلللسن مجلللال العملللل  ،والمسلللؤولية وتكلللافؤ التلللرص والتميلللزيتعملللق بلللالتتكير النا للل  والنزاىلللة 

وىللو مللا أي تللو ال راسللات  ،مثللل التميللز واالبتكللار ،ي للج  بعللض القلليم الجوىريللة - فللي  لل  ذاتللو - األكللا يمي
(Roper & Davies, 2007) السلابقة فلي ىلذا المجلال

بينملا كلان لُبعل  الجماعيلة مقابلل التر يلة ظيلور  ،(92)
تعامللل ملل  ذوي خاصللة فللي ال - يويللة الثقافيللة لجامعللة ال للار ةفللي إعللتء  يمللة اللل مل والمسللان ة فللي ال واضللح

ظيللر االتجللاه  بينمللا ،لمثقافللة ال للر ية الجماعيللة المميللزة األمللر الللذي يوضللح إبللراز  يمللة؛ اال تياجللات الخاصللة
مقابل الجماعة من بروز  ليم الت ل ي والتتلر  واالخلتتف علن الخلر ضلمن م ل  ات اليويلة ن و إعتء التر  

 لمجامعة األمريكية في اإلمارات.الثقافية الُمعمنة في اليوية الثقافية 

يتضلح اعتملا  الجلامعتين  ،نطمقلت منلو ال راسلة ال اليلة( وفق ت ميل أبعا  النموذج العممي اللذي ا4)
فلي بنلاء ىويتيملا The adaptive/cooperative approach عمى الم خل القاتم عمى التكيف والتعلاون 

قافيلة ، وىو الم خل الذي ييتم بمراعاة التروق والخصوصيات الثُمعمنة عمى منصاتيما اإللكترونيةالثقافية ال
ية ، ويعتمللل  عملللى أطلللر ثقافيلللة متنوعلللة فلللي اختيلللار االسلللتراتيجيات االتصلللالتتتاعلللل معيلللالمجملللاىير التلللي 

تين تعمللتن عمللى اسللتقطاب و مللل ويمكللن إرجللاع ذلللك إلللى أن الجللامع ،المسللتخ مة فللي مخاطبللة الجمللاىير
يلة وبالتالي تعبلر كلل منيملا علن ىويلة ثقافيلة  اعملة لقليم التع   ؛من خمتيات ثقافية ومعرفية متنوعة بطت

 و بول الخر والتعايش السممي.

ويعكس ىذا الم خل أيضا الوعي واإل راك الواضح لمتركيبة السكانية المميزة لمجتم  اإلمارات )ملا 
التي تجعل من الضروري لممؤسسات العامملة فيلو التكيلف مل  ىلذه القليم  جنسية مختمتة(، 211 نيزي  ع

لل ى القلاتمين عملى المنصلات اإللكترونيلة لمجلامعتين  متقل م ملن اللوعيالمسلتوى الويبرز ذللك  ،وا تراميا
ويتتلللق ذللللك مللل  ملللا أ لللارت إليلللو ال راسلللات السلللابقة ملللن أىميلللة الللل مل  ،بالخصوصلللية الثقافيلللة لممجتمللل 

 ;Walden, 2018)و فيوالتوفيق بين متر ات اليوية الثقافية لمجامعة نتسيا وثقافة المجتم  الذي تعمل 

Schaarschmidt & Walsh, 2018) (93( )94). 
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( اتضللح مللن النتللاتل  للرص الجللامعتين عمللى توظيللف مسللتوى مكثللف مللن التتاعللل ملل  مجموعللات 5)
، ويؤكلل  ذلللك أىميللة التواصللل خاصللة  سللابات التواصللل االجتمللاعي، مصللالح عبللر المنصللات اإللكترونيللةال

تين إ راك الجللامع كمللا يعكللس أيضللا، امعللة فللي تعزيللز ىويتيللا الثقافيللةبللين الجميللور اللل اخمي والخللارجي لمج
، وىلي فتلة سلتقطابيا وبنلاء ىويلة م لتركة معيلاة التي تسعى الجامعات إللى اطبيعة التتة الجماىيرية الرتيس

الطللتب الللذين ينتمللون إلللى مر مللة عمريللة يميزىللا االسللتخ ام المكثللف لموسللاتل اإللكترونيللة وال للرص عمللى 
لبلا ثين يطملق عملييم مسلمى الجملاىير ،  تلى أصلبح بعلض ااف المعمومات ملن مصلا رىا األصلميةاستك 
 .Digital Publics (95) (Men & Tsai, 2018)الر مية

  :مقترحات الدراسة

 ية:تؤ رات يمكن تق يم المقتر ات البناء عمى منا  ة نتاتل ال راسة وما توصمت إليو البا ثة من م

بإتا للللة الترصللللة لمجموعللللات ( ضللللرورة اىتمللللام مؤسسللللات التعملللليم العللللالي سللللواء الم ميللللة أو ال وليللللة 1)
 يلات بنلاء ىويتيلا الثقافيلةالمصالح الرتيسية )وخاصة الطتب ال اليين / الطتب الم تممين( لمم لاركة فلي عمم

، م  مت ظلة إمكانيلة وتعزيز سمعة الجامعات ومستقبميا لما لذلك من أىمية في تكوين رؤى م تركة وا  ارتيا؛
 المنصات اإللكترونية التتاعمية ليذه المؤسسات.العمل عمى ت قيق ىذا الي ف باستخ ام 

( ضرورة التعاون بين الجامعلات العامملة فلي مجتمعلات يميزىلا التنلوع الثقلافي فلي ت  يل  المعلايير 2)
، ملل  ال تللاظ عمللى المتمللح المميللزة لثقافللة كللل جامعللة والمو لل ة التللي يجللب االلتللزام بيللا الثقافيللة الم للتركة

طتع مجموعات المصالح األ  كثر أىمية ليذه المؤسسات عمييا في كل أ كال التواصل بينيما.وا 

( أىميللللة التسىيللللل والتلللل ريب المسللللتمر لمقللللاتمين عمللللى تطللللوير الم تللللوى االتصللللالي الُمقلللل م عمللللى 3)
 ،ييلافالمنصات اإللكترونية لمؤسسات التعميم العالي فيملا يخلص متلاىيم اليويلة الثقافيلة والمتػيلرات الملؤثرة 

ملل  مراعللاة االنلل ماج فللي الثقافللة المجتمعيللة لملل ول التللي تعمللل  ،لقلليم المميللزة لثقافللة المؤسسللةوكيتيللة تعزيللز ا
 يا ىذه المؤسسات. في

، فتلللي ضلللوء نملللو  ور ىويلللة المؤسسلللة وصلللورتيا وسلللمعتيا( تبنلللي مللل خل  لللامل فلللي بنلللاء وا  ارة 4)
التطبيق عمللللى خاصللللة بللللارة العت للللات ملللل  مجموعللللات المصللللالح، المنصللللات اإللكترونيللللة التتاعميللللة فللللي إ 

ي أو عملى سواء عمى المستوى الب ث ،،  أصبح من الصعب التصل بين ىذه المتاىيمالمؤسسات األكا يمية
وبلاألخص لللل من القول بلسن كلل أ لكال االتصلال الصلا رة علن المؤسسلة  مستوى الممارسة المينية، انطت ا

كونيلا أعضلاء مجموعلات المصلالح علن المؤسسلة ى المل ركات التلي يفليمكنيلا أن تلؤثر لللل اإللكترونية منيلا 
 عمى المستويين ال اخمي والخارجي.

( استمرار جيو  البا ثين في االىتمام بالقضايا الب ثية المعنية بمتػيرات الثقافلة التنظيميلة وىويلة 5)
، ملللل  اختبللللار ىللللذه والمتمللللح المميللللزة لسللللمعة المؤسسللللة المؤسسللللات عمللللى المسللللتويين اللللل اخمي والخللللارجي
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نتمللي إلللى خمتيللات فللي مجتمعللات تمجللاالت ن للاط مختمتللة، و فللي ػيلرات بللالتطبيق عمللى مؤسسللات تعمللل تالم
 .ثقافية متنوعة
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