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 مللدصا

يشيد العالـ المعاصر تطورات متسارعة في األنظمة االقتصادية واالجتماعية والثقافية      
مطالبا بمواكبة -نتيجة لذلؾ-والسياسية؛وأصبح النظاـ التعميمى في القرف الحادى والعشريف

طور الذي صاحبو احتداـ المنافسة بيف المؤسسات المختمفة،األمر الذى أدى إلى ىذا الت
ظيور مصطمح التنافسية والذى زاد االىتماـ بو والحديث عنو في اآلونة األخيرة وقد انتقؿ ىذا 
المصطمح مثؿ كثير مف المصطمحات إلى مجاؿ التعميـ،واصبح أحد المعايير التي يقاس عمى 

وقد عرفت التنافسية بأنيا إيجاد بالمؤسسات التعميمية ومنيا الجامعات. أساسيا جودة العمؿ
ميزة متفردة تتفوؽ بيا الجامعة عمى المنافسيف،أي أف الميزة التنافسية تجعؿ الجامعة فريدة 

 ومتميزة عف المنافسيف اآلخريف.
عف التنافسية وتشير نتائج الدراسات السابقة إلى ابتعاد الجامعات المصرية إلى حد كبير     

العالمية،وأف ثمة معوقات كثيرة تقؼ في سبيؿ تحقيؽ ذلؾ،وىى ال تتوقؼ عمى جانب واحد 
فقط بؿ تشمؿ ما يتعمؽ بالوظائؼ األساسية لمجامعة،سواء في التدريس ،أو البحث العممى،أو 

 خدمة المجتمع.
رفع القدرة  وقد أشار عدد مف الباحثيف أف أخالقيات األعماؿ تمعب دورا ميما في     

التنافسية لمجامعات،وبناء عميو حاولت الدراسة وضع تصور مقترح لترسيخ أخالقيات األعماؿ 
 مف أجؿ رفع القدرة التنافسية لمجامعات المصرية.

 وقد استخدمت الدراسة المنيج الوصفى ،وحاولت اإلجابة عف التساؤالت التالية:
 ؟ما اإلطار المفاىيمى لمتنافسية فى الجامعات-1
 ما أىـ مشكالت الجامعات المصرية والتي تحوؿ دوف تحقيقيا لمتنافسية؟-2
 ما أىـ مالمح مفيـو أخالقيات األعماؿ؟-3
 كيؼ يمكف ترسيخ أخالقيات األعماؿ في الجامعات المصرية لرفع القدرة التنافسية ليا؟-4

موعة مف وقد وضعت الباحثة في نياية الدراسة تصورا مقترحا بعد عرضو عمى مج     
األساتذة المحكميف في صورتو المبدئية،وقد اشتمؿ التصور المقترح عمى عدة العمميات وىى 

القواعد والتشريعات،والمساءلة،والتحفيز،والتوعية،وتقييـ األداء،والمشاركة،وتحسيف بيئة :
دارة الموارد البشرية.  العمؿ،وتعظيـ قيمتى النزاىة والشفافية،والتدريب،وا 
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      The contemporary world is witnessing accelerating developments in 

economic, social, cultural and political systems; the educational system of 

the twenty-first century has, as a result, been called on to keep pace with 

this development, which has been accompanied by the intensification of 

competition among the various institutions, This has led to the emergence 

of the term "competitiveness", which has increased interest in and talk 

about it lately. This term, like many terms, has shifted to the field of 

education, and has become one of the criteria against which the quality of 

work in educational institutions, including universities, is measured. I have 

known competitiveness as To create a unique feature that the university 

excels on competitors, that is, the competitive advantage makes the 

university unique and distinct from other competitors.                                                                                                                       

     The results of previous studies indicate that Egyptian universities are 

largely away from global competitiveness, and that there are many 

obstacles to achieving this, which depend not only on one aspect but also 

on the core functions of the university, whether in teaching, scientific 

research or community service.                                                                                                            

     A number of researchers have pointed out that business ethics play an 

important role in raising the competitiveness of universities, and therefore 

the study attempted to develop a suggested perspective for consolidation 

the business ethics to enhance the Competitiveness of the Egyptian 

universities.       

             The study used the descriptive approach, and tried to answer the 

following questions: 

1- What is the conceptual framework of competitiveness in universities? 

2-What are the main problems of Egyptian universities that prevent them 

from achieving competitiveness? 

-What are the most important features of the concept of business ethics?3 

4-How can business ethics be consolidation in Egyptian universities to 

enhance their competitiveness? 

          At the end of the study, the researcher presented a suggested 

perspective for establishing the business ethics to enhance the 

competitiveness of the Egyptian universities., included the following: rules 

and legislations, accountability, motivation, awareness, performance 

evaluation, participation, improvement of the work environment and 

maximizing the values of integrity and transparency , Training, and 

human resources management.                           
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  املكدمُ 

األىداؼ الرئيسة لممنظمات بؿ ولممجتمعات عمى  مف Competitive فسيةتعد التنا      
التحديات التغمب عمى خالليا مف ووسيمة يمكف لمتقدـ  حيث تعتبر محركااختالؼ مستوياتيا؛

فسية مف المفاىيـ المعتبرة لدى التنافقد أصبحت  لذافي ىذا العصر. ىاوما أكثر التي تواجييا 
حقيقو عمى الت،وأصبحت ىدفا يسعى الكثيروف إلى تكثير مف الباحثيف في العديد مف المجا

 المؤسسى.و  ى الدولى واإلقميمى المستو 
حيث ظير االىتماـ بو مع بداية التسعينيات مف القرف ة؛يتميز مفيوـ التنافسية بالحداثو      

ـ االقتصادى العالمى الجديد وظيور العولمة،وغيرىا مف التغيرات التي العشريف كنتاج لمنظا
بالنوعية الجيدة  بأنيا:القدرة عمى إنتاج السمع والخدماتعرفت وقدنمت في السنوات األخيرة 

كثر كفاءة حاجات المستيمكيف بشكؿ أ تمبيةوىذا يعنى المناسب وفى الوقت المناسب.والسعر 
 (154،ص2551ممى،عمى،)الس مف المؤسسات األخرى.

ت التعميمية تستخدـ في المؤسسا يـ الحديثة التي بدأتوقد أصبحت التنافسية مف المفاى     
بعد حصوؿ الكثير مف الجامعات والكميات في دوؿ العالـ عمى ال سيما في السنوات األخيرة؛

 أىميةتكمف و ية.المحمية والعالم االعتراؼ األكاديمى واالعتماد مف قبؿ مؤسسات االعتماد
اإلمكانيات المتاحة قدرة التنافسية لمجامعات في تحقيؽ االستفادة القصوى مف كؿ ال

وكذلؾ الجودة العالمية فضؿ مخرجات تتناسب ومتطمبات معايير بيدؼ الوصوؿ إلى ألدييا؛
 (1624،ص2518)زاىر،ضياء الديف، .سوؽ العمؿاحتياجات 

لتمكيف المجتمعات مف بناء قدراتيا  ات الميمةعمى أنو أحد األدو وينظر إلى التعميـ      
فيو األداة الرئيسة إلنتاج قوى بشرية قادرة عمى سية،إف لـ يكف أىميا عمى اإلطالؽ؛التناف

ارتبط مفيـو التنافسية بيف الجامعات بظيور التصنيفات وقد التخطيط والتطوير والتنمية.
ادت مف حدة التنافسية بينيا محميا الدولية لمجامعات،باإلضافة لعوامؿ أخرى ز و المحمية 
قميميا  .وعالميا وا 
قدرة الجامعة عمى تقديـ خدمات بحثية  فقد عرفت بأنيا أما التنافسية في الجامعات     

ينعكس إيجابيا عمى مستوى خريجييا وأعضاء ىيئة التدريس  وىو ماوتعميمية عالية الجودة 
في سوؽ العمؿ بمستوياتو المختمفة،وفى نفس بيا،األمر الذى يكسبيـ قدرات ومزايا تنافسية 

الوقت يعكس ثقة المجتمع فييا ومف ثـ التعاوف معيا وزيادة إقباؿ الطالب عمى االلتحاؽ 



 .تصور مقترح لترسيخ أخالقيات األعمال لرفع القدرة التنافسية للجامعات المصرية

 - 583 - 

بيا،وىكذا تتحقؽ الغاية المنشودة بحيث تصبح الجامعة في خدمة المجتمع والمجتمع في 
 (1631-1635،ص2518)زاىر، خدمة الجامعة.

ت المعاصرة إلى أف أصبح التنافس ليس في الموارد الطبيعية أو رأس وقد أدت التطورا     
الموارد البشرية؛خصوصا بعد أف اعتمد العالـ عمى  أيضا فى،ولكنو فحسب الماؿ أو الثروة

ىي السالح التنافسى األوؿ رات قوة العمؿ والتعميـ والمعرفة التكنولوجيا الحديثة،وأصبحت ميا
 وبنائو بصورةالمنافسة في تطوير العنصر البشرى جو العالـ إلى لكؿ المؤسسات المتنافسة،فات

 قدراتيا التنافسية في جميع المجاالت.تضمف حشد القوة والطاقة الفاعمة،وذلؾ بيدؼ تنمية 
تحقيؽ في التي يعوؿ عمييا  أحد أىـ المؤسسات مؤسسات التعميـ العالى وقد أصبحت    

ية لممعرفة،ولتحقيؽ ىذا مستوى القدرة التنافس  التنمية والتقدـ،وىو ما فرض عمييا رفع
تحفيز  يامةال أىدافياعمى مؤسسات التعميـ العالى أف يكوف أحد  اليدؼ أصبح لزاما

 رية.وتحفيز القوى البش البشريةس الماؿ المعرفى،وبناء القدرات االبتكار،وتراكـ رأ
يد يز Business ethics ؿوقد أوضحت إحدى الدراسات أف االىتماـ بأخالقيات األعما     

ماذج ألخالقيات األعماؿ لذا فقد أوصت بضرورة وضع نمف القدرة التنافسية لممؤسسات؛
جيوف يف في الجامعات يواأف العامم-خالؿ الدراسة مف –ما تبيف ؛خاصة بعد وتأثيرىا

 القواعد األخالقية الخاصة ضرورة إنشاء ومتابعةأكدت فقد لذا ؛مشكالت  تؤثر عمى أدائيا
 .األخالقيةالقضايا مناقشة كذلؾ و ،الدساتير أو المدونات،مف خالؿ بيا

(Ceslovas,P.,2012,p.4) 
 مشهلُ الدراسُ 

الجتماعية والثقافية يشيد العالـ المعاصر تطورات متسارعة في األنظمة االقتصادية وا     
مطالبا بمواكبة -نتيجة لذلؾ-القرف الحادى والعشريففي  التعميمىالنظاـ والسياسية؛وأصبح 

ألمر الذى أدى إلى المنافسة بيف المؤسسات المختمفة،اىذا التطور الذي صاحبو احتداـ 
 .الذى زاد االىتماـ بو والحديث عنو في اآلونة األخيرة و  ظيور مصطمح التنافسية

إيجاد ميزة متفردة تتفوؽ بيا الجامعة عمى المنافسيف،أي أف وقد عرفت التنافسية بأنيا      
)إبراىيـ،وساـ محمد  نافسيف اآلخريف.عؿ الجامعة فريدة ومتميزة عف الملميزة التنافسية تجا

 (1122،ص2518عبد الخالؽ،خميؿ،محمد إبراىيـ طو،
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وفى دراسة حاولت االستفادة مف خبرات بعض الدوؿ األجنبية لتحسيف القدرة التنافسية      
القدرات التنافسية بيف الجامعات  لمجامعات المصرية أشارت إلى أىمية تشجيع وتحفيز

الحكومية والخاصة المصرية،واالرتقاء بمستوى الكفاءة والقدرة التنافسية لمخرجات التعميـ 
لذى ىو طريؽ التنافسية ىاـ إلحداث التغيير اأف مدخؿ إدارة التغيير كما أوضحت  الجامعى،

 بالجامعات.
 (1453،ص2515،1265،،عبد الباسط محمددياب)

الجيود المبذولة لتطوير األداء اإلدارى  مف رغـالأنو عمى أشارت إحدى الدراسات إلى  وقد   
 لمجامعاتوتوسيع الصالحيات األكاديمية لمؤسسات التعميـ العالى؛فإف السمة الغالبة 

بما يحوؿ رقابة المباشرة لمسمطة المركزية،لووقوعيا تحت االمصرية ىي ضعؼ استقالليتيا 
تطوير بنيتيا الداخمية،وذلؾ خالفا لما تجرى عميو القوانيف الجامعية في دوف أخذ المبادرة ل

 الدوؿ المتقدمة.
 (338،ص2518)متولى،السيد عبد المنعـ عمى،

ي تعوؽ مف القيود التتعانى كثيرا  أف الجامعات المصرية أوضحت دراسة أخرى كما     
مف ىذه القيود:قصور الدور و مستوييف الداخمى والخارجى ال تحقيؽ قدرتيا التنافسية عمى

والبحوث،وضعؼ محتوى المواقع اإللكترونية  لمدراساتالبحثى،وضعؼ النشر الدولى 
لمجامعات،وضعؼ حركة تدويؿ التعميـ الجامعى،وضعؼ حماس إدارات الجامعات المصرية نحو 
التصنيفات العالمية،وتدنى مؤشرات الجودة،وغمبة الكـ عمى الكيؼ،وتردى أوضاع ىيئة 

تدريس،وىجرة الكفاءات،وتواضع مخرجات الجامعات المصرية،وضعؼ أىميتيا لسوؽ ال
 العمؿ،وضعؼ اإلنفاؽ الحكومى الالـز لتحقيؽ القدرة عمى المنافسة.

 (125،ص 2517،إسماعيؿ،طمعت حسينى)
بتقديـ  لذا أوصت التنافسية لمجامعات المصرية؛دراسة أخرى تدنى القدرة  كما أظيرت     

وحدات ضماف الجودة بالكميات والمعاىد التابعة لي والمالى لمجامعات و الدعـ الفن
قدرة عبر مؤشرات القدرة التنافسية لتطوير ال المتقدمةليا،واالستفادة مف خبرات الدوؿ 

التنافسية لمجامعات المصرية،واالىتماـ بالبحث العممى والذى اعتبرتو الدراسة أحد العوامؿ 
)محمد،أحمد محمد  لجامعة عمى مقياس القدرة التنافسية.عف تقدـ ا ةالمسؤولاليامة 
 (446،ص 2514أحمد،
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جامعة  يالحظ ظيور2516عاـ وفى ترتيب الجامعات المصرية في التصنيفات العالمية     
 QS) ،أما تصنيؼ )كيو إس( (Shanghai Ranking) فقط في تصنيؼ شنغياىالقاىرة 

World Ranking)جامعة عمى  455مصرية عف أفضؿ فقد غابت جميع الجامعات ال
ولـ يظير في ىذا 2517،-2516إلى  2513-2512مستوى العالـ فى الفترة مف 

 (Times Ranking)،أما في تصنيؼ التايمزالتصنيؼ سوى الجامعة األمريكية في القاىرة
 فمـ تظير أي جامعة مصرية فيو. 2517-2516وحتى  2513-2512في الفترة مف 

(Shanghai Ranking,2016),( QS World Ranking), (Times Ranking) 
وتشير نتائج الدراسات السابقة إلى ابتعاد الجامعات المصرية إلى حد كبير عف التنافسية      

العالمية،وأف ثمة معوقات كثيرة تقؼ في سبيؿ تحقيؽ ذلؾ،وىى ال تتوقؼ عمى جانب واحد 
التدريس أو البحث ب سواء ما يتعمؽالوظائؼ األساسية لمجامعة،بؿ تشمؿ ما يتعمؽ بفقط 

 العممى،أو خدمة المجتمع.
األداء،وفعالية  مثؿ البحوث،وكفاءةو عمى الرغـ مف أىمية بعض العوامؿ ويرى السممى أن     

فإف عمؿ بالجامعات،وغيرىا مف المؤشرات الدالة عمى جودة الالبرامج،وتوظيؼ الخريجيف،
مف خالؿ شرات؛إذ ال يمكف تحقيؽ ىذه المؤشرات إال العنصر البشرى يأتي في مقدمة ىذه المؤ 

بناء اإلنساف القادر عمى تحقيؽ ذلؾ،وىذا ال يتحقؽ إال مف خالؿ ترسيخ القيـ واألخالقيات 
والسموكيات التى تسمح بيذا.ويصعب تحقيؽ قدرة تنافسية عالية إال إذا توازنت ىذه القدرة مع 

في بناء المجتمع واالرتقاء بنوعية اإلنساف واالىتماـ القيمية واألخالقية التي تساىـ  المحددات
 ا ويكرسيا.يبالتفكير المبدع والخالؽ وتكريس أخالؽ وقيـ المجتمع النبيمة كثوابت يعتمد عمي

 (154،ص2551)السممى،عمى،
إلى أف المحددات األخالقية والقيمية تزداد التي أشارت حدى الدراسات إىو ما أكدتو و      

طوير القدرات التنافسية لمجامعة؛حيث إف غيابيا أو ضعفيا يؤدى إلى عواقب أىميتيا في ت
يمكف و  (.128،ص2514)حميدى،عبد الرازؽ،وخيمة عمى صعيد الجامعة والمجتمع ككؿ.

تطوير تحقيؽ الميزة التنافسية لممنظمة،وأنو يجب  ألخالقيات األعماؿ دور كبير فيالقوؿ إف 
وذلؾ بما يمكنيا مف نشرىا في المنظمة،لسياسات األخالقية و وتعزيز أخالقيات العمؿ،وتحديد ا

  (David,J.,2015,p.6) األخالقية الصعبة. كالتالتعامؿ مع المش
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في تطوير أداء وتركز المنظمات المعاصرة عمى األىداؼ والمبادئ والقيـ واألخالقيات      
تـ ي وف رأس ماؿ فكري معرفيد المنظمة ويمثمموار يف أصبحوا اآلف أفضؿ الذاألفراد العامميف،

 روحيًا وفكريًا مف خالؿ تزويدىـ بالمعارؼ والميارات والقدرات التركيز عميو وبناءه بناء
توجو المنظمات والمدراء نحو أخالقيات  فيو أصبح والسموؾ في إطار ثقافة المنظمة،والذي

ا مواكبة التغيير العمؿ مف خالؿ السموؾ الفردي والسموؾ الخاص بالمنظمة،وىذا يتطمب مني
  .الذي يحصؿ في البيئة الخارجية

 (.8، ص2559، ،ريـ سعدوالجميؿ،ليث سعد اهلل،)حسيف
جب تعزيز الحرية األكاديمية في المجتمع الجامعى،في يأنو  (Miller)كما أوضح ميمر      

 عضاء ىيئةإذا توافرت ألإطار الحرية والمساواة وتكافؤ الفرص،مما يعنى أف ثمة عوامؿ 
 التدريس تمكنوا مف تحقيؽ القدرة التنافسية لجامعاتيـ.

(Miller, B.,2014,143-145)    
وتشير نتائج الدراسات السابقة إلى أىمية العنصر البشرى عموما في تحقيؽ الميزة      

التنافسية لممؤسسات،وكذلؾ زيادة االىتماـ مف قبؿ المؤسسات بتنمية أخالقيات األعماؿ لما 
 ىاـ في ذلؾ.  ليا مف دور

وتعنى الدراسة  ىنا ما يتعمؽ بأخالقيات األعماؿ ومدى االلتزاـ -وبالنظر إلى ىذا األمر    
ا ىذا الجانب.وىو م قصوراالجامعات المصرية تعانى أف يالحظ -بيا في الجامعات المصرية

لتي يرى جابر نصار أف ىناؾ خمال واضحا في المنظومة افتؤكده بعض الكتابات والدراسات؛
إصالح منظومة التعميـ الجامعى فى مصر يحتاج إلى إطار أف عممية التعميمية،و تدير ال

سمطة اتخاذ القرارات وسد منافذ الفساد  يقـو عمى تخويؿ القائميف عمي تشريعى والئحى جديد
حاسب يف ذلؾ إال بإطار قانونى والئحى ولف يكو.وكذلؾ وجود أطر فاعمة لممحاسبة والمراجعة

بعض الجامعات ككثير مف ف؛واإلفساد فى المنظومة الجامعية ويسد منافذ الفسادويؤاخذ 
وأحيانًا أعضاء ىيئة التدريس  ارت مستودعًا فى تعييف الموظفيفمؤسسات الدولة ص

لجامعة إداريًا وماليًا صبحوا عبًئا عمى اأإلى أف ،الجامعة اييرر اعتبار لمعومعاونييـ بغي
ات المعطمة فى كثير مف األحياف ال تجد ما تفعمو غير إثارة ىذه الطاقويرى أف ونفسيًا.

بما يؤدى إلى عدـ انضباط ،لبيروقراطية والمناكفة والمعاكسةالفوضى وشيوع الكسؿ وا
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 .المنظومة وتحويميا دائمًا إلى حالة سائمة ال تؤدى إلى نيضة أو إصالح أو إنتاج
 (2515)نصار،جابر،

العوامؿ الثقافية واالجتماعية أثرا عمى التغير القائـ في القيـ وغنى عف البياف أف لمقوى و      
واألخالقيات التى يتسـ بيا المجتمع المصرى،وبالتالى عمى التعميـ الجامعى.وىو ما أوضحتو 

ترت المجتمع إحدى الدراسات  التي أشارت إلى أف التغيرات القيمية واألخالقية التي اع
يات مف القرف العشريف،كاف ليا صداىا عمى التعميـ وخصوصا منذ بداية السبعينالمصرى 

ومف خالؿ التحميؿ السوسيولوجى لمقيـ المجتمعية يالحظ أنو الجامعى،فيرى عمى ليمة  ومنو
أيضا عمى األساتذة  مدى تأثيرىاؾ التحوالت االقتصادية والثقافية واألخالقية الناجمة عف تم

حافظ عمى مكانتو وسمعتو األخالقية والطالب؛فمـ يعد األستاذ ىو النموذج الذى ي
والمينية؛حيث فقد البعض منيـ التزامو القيمى واألخالقى فتفشت الدروس الخصوصية 

ر بعض السموكيات التي تتنافى مع والمذكرات الجامعية سعيا وراء الكسب المادى،وبدأت تظي
تمع،مثؿ خالقيات األستاذ الجامعى والجامعة عموما كمؤسسة ليا مكانتيا في المجأ

الوساطات،والتالعب بالكنتروالت،وشراء االمتحانات،وشراء الشيادات مف الجامعات الخاصة 
 (13،ص 2555)ليمة،عمى، واألجنبية،وتسريب االمتحانات،والتالعب بالكنتروالت.

 -ميما كاف حجميا وانتشارىا –لممارسات غير األخالقية وترى الدراسة الحالية أف تمؾ ا     
ؾ تناؿ مف سمعة الجامعات المصرية،والذى يعوؽ تحقيؽ التنافسية ليا مع فإنيا مع ذل

الجامعات األخرى،وىو ما يؤكد ضرورة ترسيخ أخالقيات األعماؿ في الجامعات المصرية إذا 
 .بيف الجامعات األخرى ليا أرادت أف تحقؽ مكانة الئقة

 وعمى ذلؾ يمكف صياغة مشكمة الدراسة في العبارة التالية:
الدولى  يفعمى المستوىالسنوات األخيرة  في اليامةفسية مف المفاىيـ أصبحت التنا     

خاصة بعد ظيور ؤسسات التعميمية ومنيا الجامعات؛والمؤسسى،وانعكس ذلؾ عمى الم
الجامعات المصرية في ىذه التصنيفات يصبح البحث  ومع تراجع ترتيبنيفات العالمية.تصال

يؽ ماؿ في الجامعات أحد أىـ المتطمبات الضرورية لتحقعف كيفية ترسيخ أخالقيات األع
أف ثمة إلى شارت بعض الدراسات ىذا السباؽ الدولى؛خاصة بعد أف أفي مكانة الئقة ليا 

ضرورة البحث عف كيفية ترسيخ أخالقيات تراجعا في القيـ واألخالقيات الجامعية،وىو ما يحتـ 
 ؽ التنافسية مع الجامعات األخرى.عمى تحقي قادرةاألعماؿ بيا،وذلؾ بما يجعميا 
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 وأهدافوا الدراسُ تشاؤالت

 تستيدؼ ىذه الدراسة اإلجابة عف التساؤالت التالية: 
 ؟في األدبيات التربوية المعاصرة فى الجامعات تنافسيةما اإلطار المفاىيمى لم-1
 ما أىـ مشكالت الجامعات المصرية والتي تحوؿ دوف تحقيقيا لمتنافسية؟-2
 ؟في األدبيات التربوية المعاصرة  ـ مالمح مفيـو أخالقيات األعماؿما أى-3
 ؟قدرتيا التنافسية عماؿ في الجامعات المصرية لرفعكيؼ يمكف ترسيخ أخالقيات األ-4

 أهنًُ الدراسُ:

ألعماؿ في ا أخالقياتوتتمثؿ في التأصيؿ النظرى لمفيـو التنافسية ومفيـو األىمية النظرية:
مف -عمى حد عمـ الباحثة–التنافسية لمجامعات المصرية،وىو  لرفع القدرةالجامعات كوسيمة 

،وذلؾ بعد إطالع الباحثة عمى العديد مف األدبيات التربوية في الدراسات النادرة في ىذا المجاؿ
  .ىذا الموضوع

في تحسيف وضع الجامعات  يسيـأف ىذا التصور المقترح قد  وتتمثؿ في:األىمية التطبيقية
  .،وكذلؾ في رفع القدرة التنافسية لياالتصنيفات العالميةفي مراكز متقدمة لوتحقيقيا  المصرية

 خطىات الدراسُ:

أوال:وضع اإلطار النظرى،والذي يشمؿ مفيوـ التنافسية عموما وكذلؾ مفيـو التنافسية في 
أيضا التعرض ألىـ مشكالت الجامعات المصرية التي قد و الجامعات عمى وجو الخصوص،

                                                                                           مفيـو األخالؽ وكذلؾ أخالقيات األعماؿ.  ثـ تحميؿ متنافسية.يا لدوف تحقيق تحوؿ
ى وضعتو الباحثة بشكؿ ذثانيا:الدراسة الميدانية والتي تشمؿ تحكيـ التصور المقترح ال

راح ما تضو عمى مجموعة مف الخبراء في المجاؿ؛إلبداء الرأي فيو واقمبدئى؛وذلؾ بعر 
                                                 لتعديمو. ايرونو مناسب

توضيح بعض الممارسات وىو ييدؼ إلى صورتو النيائية: في ثالثا:وضع التصور المقترح
لرفع القدرة تي مف شأنيا أف تؤدى والخ أخالقيات األعماؿ في الجامعات المصرية لترسي

                                                                 التنافسية ليا.
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 ميوج الدراسُ 

وأىـ معوقاتيا مفيوـ التنافسية استخدمت الدراسة المنيج الوصفى التحميمى؛لموقوؼ عمى    
ىـ ألوصؼ وتحميؿ األعماؿ،وكذلؾ عاد مفيوـ أخالقيات بوكذلؾ أفي الجامعات المصرية،

،وذلؾ لوضع التي تمثؿ عائقا أماـ تحقيؽ التنافسية لمجامعات المصرية الجامعية المشكالت
                        .ليا التنافسية لرفع القدرة عماؿتصور مقترح لترسيخ أخالقيات األ

 مصطلحات الدراسُ  

 الذى يرى أفالتالى و لية التعريؼ اإلجرائى تتبنى الدراسة الحا Competitive :التيافشًُ
بالمساىمة في التنمية مع الحفاظ عمى البيئة،والعمؿ عمى جميع األفراد  ـااللتزاالتنافسية ىي 

في المجتمع المحمى والمجتمع بشكؿ عاـ بيدؼ تحسيف جودة الحياة لجميع األفراد،باإلضافة 
وىو التعريؼ الذى قدمو و المنافسوف.لما تقدمو المنظمة مف قيـ ومنافع تزيد عما يقدم

 (154،ص2551)السممى، السممى.
مف خالؿ استقراء بعض الدراسات  :Competitive ability للجامعُالتيافشًُ الكدرَ 

 أنيا :وىى لمجامعةتنافسية قدرة الوالبحوث تتبنى الدراسة الحالية التعريؼ اإلجرائى التالى لم
يمية وبحثية عالية الجودة مما ينعكس إيجابيًا عمى مستوى عمى تقديـ خدمة تعم قدرة الجامعة

في سوؽ ،األمر الذي يكسبيـ قدرات ومزايا تنافسية يجييا وأعضاء ىيئة التدريس بياخر 
نفس الوقت يعكس ثقة المجتمع فييا ومف ثـ التعاوف العمؿ بمستوياتو المختمفة،وفى 

 معيا،وزيادة إقباؿ الطمبة عمى االلتحاؽ بيا. 
لممسائؿ  ةمنيجيالدراسة ال بأنيا Donaldsonيعرفها :Business ethics  قًات األعنالأخال
أو مؤسسات  ةعماؿ التجارية أو الصناعة أو ما يتصؿ بيا مف أنشطالمتعمقة باأل ةخالقياأل

،وىو التعريؼ اإلجرائى لمدراسة (Donaldson,J.,1989,P.4) .أو ممارسات ومعتقدات
 الحالية.

تعرؼ ألخالقيات األعماؿ  ماؿ في الجامعات المصرية:بناء عمي التعريؼ السابؽأخالقيات األع
يجية لممسائؿ األخالقية بمياـ بأنيا الدراسة المنأخالقيات األعماؿ بالجامعات إجرائيا الباحثة 

 مف أنشطة وما يرتبط بيا مف ممارسات ومعتقدات. االجامعة وما تقـو بي
 ننا ورد يف األدبًات الرتبىيُ املعاصزَ ُ اجلامعًُأوال:اإلطار املفاهًنِ للتيافشً
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 مفوىو التيافشًُ ( أ)

ت خالؿ السنوات القميمة الماضية؛حيث اليامة التي بزغ تعد التنافسية مف المصطمحات      
انتقؿ تدريجيا ،ثـ أوال جاؿ الصناعة والتجارة واالقتصادفي ممثؿ كثير مف المصطمحات ظير 
ت اصة مع ظيور التصنيفاماـ بو في مجاؿ التعميـ خوقد جاء االىتؾ إلى مجاؿ التعميـ.بعد ذل

داللة عمى  عالميا كبيرا وأصبحتاىتماما تمؾ التصنيفات قد القى إعالف نتائج ف؛العالمية
نما في البمداف التي بيا ىذه الجامعاتى التقدـ ليس في تمؾ الجامعات فحسبمستو    .يضاأ ،وا 

بمفيـو الجودة؛مدفوعا بالعديد مف العوامؿ التي نمت في وقد ارتبط مفيوـ التنافسية      
ات ساعد عمى ظيورىا زيادة حجـ يالثمانينات والتسعينيات مف القرف الماضى،ففي الثمانين

الديوف والعجز التجارى الذى شيدتو الواليات المتحدة األمريكية،وفى التسعينيات ساىمت 
 ظيور المصطمح بقوة.العولمة والتوجو لتطبيؽ اقتصاديات السوؽ في 

Siydek,T.,Zawojska A.,2014,p1-2)) 
ويصعب تحديد مفيوـ واحد لمتنافسية بسبب اختالؼ وجيات النظر بيف عمماء االقتصاد      

ال تنفصؿ التنافسية عف التخطيط االستراتيجي لممؤسسات،ولذا و واإلدارة في المفيوـ ومضمونو.
لتي تبدأ برسـ الصورة التي ترغب المؤسسة أف يا مجموعة مف العمميات ابأنتعرؼ  يافإن

تكوف عمييا في المستقبؿ،ويتمو ذلؾ تحديد األىداؼ االستراتيجية التي تساىـ في تحقيؽ تمؾ 
 الصورة،ثـ تحديد الوسائؿ واالستراتيجيات الكفيمة بتحقيؽ ىذه األىداؼ.

&others,2008,p11) Len,T.,) 
أيضا بؿ يشمؿ ذلؾ ،افع لممنظمة ذاتيا فحسبية إلى تحقيؽ منوال تيدؼ التنافس     

 ـااللتزا بأنياالسممى يعرفيا  لمحمى.ولذا المساىمة في قضايا البيئة ومشكالت المجتمع ا
بالمساىمة في التنمية مع الحفاظ عمى البيئة،والعمؿ عمى جميع األفراد في المجتمع المحمى 

فراد،باإلضافة لما تقدمو المنظمة والمجتمع بشكؿ عاـ بيدؼ تحسيف جودة الحياة لجميع األ
 (154،ص2551)السممى،عمى، مف قيـ ومنافع تزيد عما يقدمو المنافسوف.

ويشير مصطمح التنافسية إلى مجموعة مف العوامؿ التي تساعد المؤسسة عمى      
التنافسية مثؿ الموارد واألصوؿ والميارات التي يمكف التحكـ فييا والسيطرة عمييا وتنسيقيا 

ستثمارىا بما يحقؽ منفعة وقيمة أفضؿ لمعميؿ أو المستيمؾ،وتحقؽ تميزا وتفوقا عمى بقية وا
ؽ النجاح في ظؿ المنافسة المحمية والعالمية.والقدرة يالمنافسيف،وتسمح باستمرار تحق
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التنافسية بذلؾ تعنى القدرة عمى إنتاج السمع والخدمات بالنوعية الجيدة وبالسعر المناسب 
 لمناسب وبشكؿ أكثر كفاءة مف المنافسيف.وفى الوقت ا

 (26-23،ص2554)الخضيرى،محسف أحمد،
عمى استخداـ اإلمكانيات مف معرفة وميارات لتحقيؽ  تشير إلى قدرة المنظمةكما           

 ((Lyndon,B.,2012,p.17 المنشود.التقدـ 
ى توافر العمالة وقد أصبح مجاؿ المنافسة بيف المنظمات يتوقؼ بصفة أساسية عمى مد     
قدرة عمى االبتكار وتطبيؽ النظـ واإلجراءات الحديثة،وتحديث أساليب اإلنتاج وتحسيف ذات ال

 .المنتجات بيدؼ إضافة مزايا جديدة لعمالئيا
 (279،ص2518)متولى،السيد عبد المنعـ،

 دراسة لذا ترى الالتنافسية بالمنظمة،و  عنى أىمية العنصر البشرى في رفع القدرةوىذا ي    
معارفو ومياراتو وقدراتو،واالىتماـ بتنمية االبتكار واإلبداع  ضرورة االىتماـ بو مف حيث تنمية

وغيرىا مف األمور التي تؤدى إلى االستثمار الجيد لمعامميف بيا،عمى اعتبار أنيـ يمثموف 
 رأس الماؿ الفكرى لممنظمة.

 ومف أىـ خصائص الميزة التنافسية لممؤسسات ما يمى:
 تكوف مستمرة ومستدامة بمعنى أف تحقؽ المنظمة السبؽ عمى المستوى الطويؿ. أف

أف تكوف متجددة وفؽ معطيات البيئة الخارجية مف جية وقدرات وموارد المنظمة الداخمية مف 
 جية أخرى.

 بأخرى بسيولة ويسر.ميزات تنافسية  إحالؿيمكف أنو أف تكوف مرنة بمعنى 
 زات التنافسية مع األىداؼ والنتائج التي ترى المنظمة تحقيقيا.أف يتناسب استخداـ ىذه المي

 (751،ص2518)خميؿ،ياسر محمد،
ومما سبؽ ترى الدراسة أف تحقيؽ المنظمة لمميزة التنافسية ال يتأتى مف فراغ،بؿ ىو      

نتاج لسعييا المستمر والدؤوب الستثمار ما لدييا مف إمكانيات وطاقات بشرية ومادية قادرة 
ى االبتكار والتجديد والتميز في عالـ ال يعترؼ اآلف بالجمود والثبات.لذا البد مف النظر عم

لمتنافسية عمى أنيا مفيـو متغير وديناميكى بفعؿ الزماف والمكاف،وىو مفيـو متعدد األوجو 
 ويرتبط باالستخداـ األمثؿ لمموارد.
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مجموعة مف  World Competitive Report وقد حدد تقرير التنافسية الدولية     
الشروط الواجب مراعاتيا لتحقيؽ الميزة التنافسية لمدولة أو االقتصاد سميت بالقوانيف الذىبية 

 العشرة،وىى:
 خمؽ بيئة تشريعية مستقرة.-1
 العمؿ عمى إيجاد ىيكؿ اقتصادى مرف ومستقر وقميؿ التكاليؼ.-2
 االستثمار في بنية تحتية تكنولوجية.-3
 ت الخاصة باالستثمارات المحمية.تشجيع المدخرا-4
 تجاه نحو األسواؽ الدولية.اال العمؿ عمى تطوير -5
 تحفيز الصادرات،والتركيز عمى النوعية.-6
 السرعة في سموؾ اإلدارة.-7
 ور واإلنتاجية والضرائب.استقرار العالقة بيف مستويات األج الحفاظ عمى-8
خالؿ تقميؿ التفاوت في األجور وتدعيـ الحفاظ عمى النسيج االجتماعى في المجتمع مف -9

 الطبقة الوسطى واالستثمار المكثؼ في التعميـ والتدريب وتطوير القوى العاممة.
 الموازنة بيف مالمح االقتصاد العالمى والمحمى لخمؽ الثروة وتحقيؽ التوافؽ االجتماعى.-15

World Competitive Report,2018)) 
 يةالشمولتحقيؽ الميزة التنافسية يتطمب توافر أف  وبالنظر إلى ما سبؽ يالحظ     

 والقانونية، اإلدارية،و  والتقنية،وجية ة،والتكنولالبشري النواحى بمعنى أنو يشمؿ والعمومية،
 واالجتماعية. واالقتصادية،

ما ميزة تنافسية ال حقيؽومف بيف األىداؼ التي تسعى المنظمة لتحقيقيا مف خالؿ ت
 :يمى
( التي كانت أوؿ مف Appleكما ىو الحاؿ بالنسبة لشركة ) يقية جديدةخمؽ فرص تسو  -أ

 قاـ بابتكار الحاسب اآللي الشخصي.
 أو التعامؿ مع نوعية جديدة مف العمالء كدخوؿ سوؽ جديدة دخوؿ مجاؿ تنافسي جديد -ب

 أو نوعية جديدة مف المنتجات والخدمات.
ولمفرص الكبيرة التي  بموغيالالمؤسسة  ىسعمستقبمية جديدة لألىداؼ التي تتكويف رؤية  -ج

 (6،ص2558)ىوارى،معراج،                                تريد اقتناصيا.
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إف التميز يعتبر مف أىـ عوامؿ تحقيؽ المنظمات -بناء عمى ما سبؽ–ويمكف القوؿ      
المنتج أو  ما يميزىا عف اآلخريف سواء في نوعية لدييافالبد أف يكوف  لمميزة التنافسية،

جودتو أو كمفتو،وال يتأتى ذلؾ إال مف خالؿ رؤية مستقبمية قائمة عمى التخطيط الجيد 
واستثمار الفرص في ظؿ مجتمع أصبحت فيو المنظمات عمى اختالؼ مستوياتيا معرضة 

 لمعديد مف التيديدات الخارجية.
 العاىل واجلامعِ )ب(التيافشًُ يف التعلًه  

سسة عمى النجاح والمنافسة عمى قدرتيا عمى التعامؿ بإيجابية تتوقؼ قدرة المؤ       
مع المتغيرات المجتمعية المحيطة،وعمى مدى ما يتوافر لدييا مف كوادر بشرية ذات ميارة 

ريعة في احتياجات العمالء ى التكيؼ واالستجابة لمتغيرات السعالية عمى اإلنتاج المتميز،وعم
كما سبؽ وأوضحت -الموارد البشريةفا بفاعمية؛معيواستراتيجيات المنافسيف والتعامؿ 

وىنا يأتي ؛في أي مؤسسة  يمكف أف تسيـ بدور كبير في إيجاد ميزة تنافسية ليا -الدراسة
المنوط بيا إعداد الطاقات ألنيا ر المؤسسات التعميمية وخصوصا مؤسسات التعميـ العالى؛دو 

 تنافسية.المتزايد بال البشرية المنتجة،وىذا يفسر االىتماـ
وينظر إلى التنافسية في التعميـ العالى عمى مستوييف ىما:مستوى القطاع ومستوى 

 المنظمة.

ويشير ىذا النوع مف التنافسية لكافة مؤسسات التعميـ العالى :تيافشًُ قطاع التعلًه العاىل
عكسو التعميمية والتدريبية والبحثية والوظيفية،وىناؾ اعتقاد في فعالية التعميـ العالى ي

االعتراؼ بأف االزدىار االقتصادى والمادى يعتمداف عمى الميارات التنافسية الميمة في 
العصر الحالى وىي التطبيؽ الفعاؿ لممعرفة العممية والتكنولوجية،والنتيجة أف المعرفة العممية 

 والتكنولوجية تمثؿ المنافسة الكونية؛حيث يكوف التميز لمف يكتشؼ المعرفة أوال.

ة كوحدة منفصمة؛حيث وىى تشير إلى كؿ مؤسسة تعميـ عاؿ عمى حد:ُ التعلًه العاىلتيافشً
مف خالؿ التيار المينى نحو السوؽ وفؽ النظرية االقتصادية؛حيث التعميـ  اتجيت الجامعات

العالى يتوجو في أىدافو بمقولة"الطمب يسبؽ العرض"،وىو األمر الذى جعؿ المخططيف 
لكف في مجتمع المعرفة يتوجب مينى كما ونوعا باحتياجات السوؽ،يربطوف عمميات اإلعداد ال

عكس المقولة لتكوف)العرض يخمؽ الطمب(،وىذا يعنى أف تتحوؿ الجامعات لمصدر اإلبداع 
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 واالبتكار في الفكر والتقنية،وأف يكوف ليا رؤية تنبؤية عف مستقبؿ المجتمع واحتياجاتو.
 (1346،ص2518)الشالش،عبد الرحمف سميماف،

قدرة الجامعة عمى تحقيؽ وظائفيا بأنيا أما التنافسية في التعميـ الجامعى فقد عرفت      
معية عالية الجودة تنعكس بشكؿ إيجابى األساسية المتمثمة في خدمات تعميمية وبحثية ومجت

عمى مستوى خريجييا،مما يكسبيـ قدرات وميزات تنافسية في أسواؽ العمؿ.وفى نفس الوقت 
 عمى االلتحاؽ بيا. قباؿ الطالبوزيادة إييا ومف ثـ التعاوف معيا لمجتمع فيعكس ثقة ا

ؽ الجودة وىو تعريؼ يربط التنافسية بالجودة،فتحقي.(1،ص2558)يوسؼ،عمى عبد الرحمف،
 طريؽ تحقيؽ القدرة التنافسية لمجامعات.ومعاييرىا يعد خطوة ميمة عمى 

ؿ األفضؿ لقدرات سية الدولة،وتعنى االستغال جزء ال يتجزأ مف تنافنافسية الجامعات وت     
نتاج المعرفة  عداد الموارد البشرية عمى الجامعة البحثية وا  والتي تسيـ في تنمية المجتمع،وا 

 بشكؿ متميز عف الجامعات األخرى. عاؿٍ  مستوٍ 
(Koh ,K.,2012,p9) 

يمكف التنسيؽ بينيا تعرؼ بأنيا الموارد البشرية والمالية والمادية والميارات التي كما      
واستثمارىا االستثمار األمثؿ بما يحقؽ لممجتمع خدمات تعميمية وبحثية عالية 

 ستوى،وتحقؽ تميزا وتفوقا عمى بقية المنافسيف محميا وعالميا.مال
 (35،ص2514،،سارة عبد المولىالمتولى)

لمجامعات افسية رة التننظر لمقديأف بعضيا ترى الدراسة  ومف خالؿ التعريفات السابقة     
تقديـ خدمات تعميمية وبحثية متميزة وتحقيؽ فوائد ومنافع لممستفيديف  عمى أنيا القدرة عمى

ما يمكنيا مف الحصوؿ عمى مراكز متقدمة في وذلؾ بأكثر مما تتيحو ليـ الجامعات المنافسة،
ينيا وبيف ساوى بوالبعض اآلخر التصنيؼ الدولى لمجامعات والمؤسسات األكاديمية والبحثية.

الجودة مف خالؿ زيادة كفاءة المؤسسة الداخمية والخارجية وتحسيف أدائيا ومخرجاتيا،األمر 
 الذى يساعد في الوصوؿ إلى مراكز متقدمة بيف الجامعات والمؤسسات األكاديمية والبحثية.

يا باتت مف القضايا الواضحة والممحة التي طرحت نفس التعميـ الجامعى والتنافسية في     
بعدد مف األشكاؿ؛كتنافس الطمبة لمحصوؿ عمى أفضؿ مستوى مف التعميـ،وتنافس الجامعات 
لمحصوؿ عمى أفضؿ الطمبة،مما يفرض عمى ىذه الجامعات تحسيف أدائيا وتطوير برامجيا 

 وخاصة في وجود التعميـ العابر لمحدود.
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عميو تغيرات متسارعة في الجديد مف التحوالت العالمية والذى ترتب  السياؽ وقد دعـ      
بجذب  بما يسمح لياافسية بيف الجامعات لتكوف األفضؿ أىمية توفير ميزات تنسوؽ العمؿ،

دارييف وطالب، وىو األمر الذى يفرض أفضؿ العناصر البشرية مف أعضاء ىيئة تدريس وا 
؛حتى جيياعمييا إحداث تغييرات استراتيجية في بنائيا المعرفى وكذلؾ تجويد خدماتيا وخري

التميز عمى الجامعات األخرى ؛حيث ال مكاف لممنافسة لمف ال تتمكف مف التنافس وكذلؾ 
 يستجيب ليذه المستجدات.

  جامعات العمؿ عمى ما يمى:وىذا يفرض عمى ال
  السعي المستمر والدائـ لالرتقاء باألداء االستراتيجي لجميع الموارد البشرية بالجامعة

 ألكاديمية بما يتناسب مع طبيعة مجتمع المعرفة.عمى المستويات اإلدارية وا
 .يرادات االختراع مف خالؿ فتح مكاتب وحدات خاصة بذلؾ  تبنى كؿ االبتكارات وا 
  .استغالؿ جميع الموارد االستراتيجية الممموسة داخؿ الجامعات ومحاولة تفعيميا 
 يؽ ميزة جؿ تحقأف لة االرتقاء بالموارد االستراتيجية غير الممموسة بالجامعات مو محا

تعاوف مع جامعات  بروتكوالتوذلؾ مف خالؿ إحداث عف منافسييا؛تنافسية ليا 
 .عالمية

 .استغالؿ كافة القدرات الموجودة داخؿ الجامعات مف أجؿ تحقيؽ الجودة المطموبة 
 .التحسيف المستمر لكؿ العمميات التي تتـ داخؿ الجامعات 
 جميع العمميات التي تحدث داخؿ منظومة  تفعيؿ تطبيؽ مدخؿ التكمفة المستيدفة في

       الجامعات.
 (1122،ص 2518)إبراىيـ،وساـ محمد عبد الخالؽ خميؿ،محمد إبراىيـ طو،       

ويتضح مف خالؿ ما سبؽ أف تحقيؽ التنافسية لمجامعة يركز فى األساس عمى      
لموارد البشرية والمادية ،ويشمؿ ذلؾ اإلمكانات واإلمكانياتيا ومورادىاؿ ثاالستثمار األم

 واالسترتيجية،والعمؿ عمى التحسيف المستمر ليا واالرتقاء بيا.

  التيافشًُ للجامعات املًزَأبعاد 

ا تأمؿ تحقيؽ تسعى الجامعات لالىتماـ بحاجات ورغبات عمالئيا،وىى في سعييا ىذ     
ختمؼ الجامعات فيما تركز و قد ت.العديد مف األبعاد التي تيدؼ لتحقيؽ الميزة التنافسية ليا

األبعاد؛فالبعض يركز عمى بعد الجودة،واآلخر يؤكد تمؾ عميو في سبيؿ ذلؾ،ومف ىنا تختمؼ 
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عمى السرعة وعامؿ الوقت،وبعض الجامعات تحاوؿ التركيز عمى ما يرتبط باإلبداع في 
لميزة العمؿ،ومنيا ما يجمع بالطبع بيف أكثر مف بعد،لذا يوجد أكثر مف منظور ألبعاد ا

 التنافسية،وفيما يمى عرض لبعض ىذه األبعاد. 
 امليظىر األول ويزّ أن ابعاد املًزَ التيافشًُ تتنجل فِ:

 مًزَ الهلفُ:

البد و والتي تعد العامؿ الحاسـ في مدى استمرار وبقاء ونجاح أي مؤسسة لمتعميـ العالى،     
وترى الدراسة الحالية أف .مف سعى الجامعة لتحقيؽ ميزة تنافسية مف خالؿ خفض الكمفة

نما زيادة فعالياتيا وتعبئة موارد إضافية  األىـ ىو خفض الكمفة ال يعتبر ىدفا في حد ذاتو وا 
 .أف تصبح الجامعة ممولة ذاتيًّا،مع ضماف الجودة أيضا لممنتج مف أجؿ

  :مًزَ اجلىدَ

عامال أساسيا  تشكؿأو الخاصة،فيى  مطمبا لجميع الجامعات سواء الحكوميةتعد الجودة      
.وتشير الجودة إلى مجموعة السوؽ تنافس فىالد وتحقيؽ استغالؿ الموار  لما ليا مف دور فى

 مف الخصائص والمواصفات التي يمتمكيا المنتج والتي تعطيو جاذبية تنافسية.
 مًزَ املزوىُ:

و كمفة أبأقؿ تمنتج آلخر أو مف عميؿ آلخر  ر مفيوتعنى قدرة العمميات عمى التغي     
ىي السالح الفعاؿ في المنافسة وتتضمف القدرة عمى تقديـ  المرونةتاثير؛حيث أصبحت 

تشكيمة واسعة مف المنتجات الجديدة بصورة مستمرة،وتعد المرونة بعدا قويا يضيؼ إلى 
متنفيذ قابمية لالمرونة ىي الو االستراتيجية التنافسية لممنظمة فضال عف مدى التكمفة والجودة.

 قؿ وقت وجيد وكمفة.تجابة بأواالس
 مًزَ الشزعُ 

مدى قدرة الجامعة عمى مقابمة طمبات العمالء لممنتجات بانتظاـ وتسميميا في وتعنى      
في الوقت  تالوقت المحدد وحسب الجدولة الزمنية المعينة،أو قدرة الجامعة عمى تقديـ المنتجا

 العمالء وبالدقة والسرعة المطموبيف.الذي يرغبو 
 زَ اإلبداع  مً

مـ يعد فاسية في إدارة األعماؿ والجامعة؛ويمثؿ اإلبداع واالبتكار إحدى الضرورات األس     
ويشمؿ اإلبداع يعنى التراجع عف الركب المتسارع. مرضيا إدارة الجامعة بالطرؽ الروتينية ألنو
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 ة.أفكارا جديدة ومفيدة ومتصمة بحؿ المشكالت أو تطوير األساليب وتعميؽ الرؤي
 (1124،ص 2518)إبراىيـ،وساـ محمد عبد الخالؽ خميؿ،محمد إبراىيـ طو،

 ،هنا:بعدانًزَ التيافشًُ للجامعات هلا يزّ أن امل امليظىر الجاىِ

األوؿ :وىو قدرة التميز عمى الجامعات المنافسة في مجاالت حيوية مثؿ البرامج 
اعات،والتجييزات الدراسية الدراسية،وخصائص أعضاء الييئة التدريسية،والمكتبات،والق

والبحثية،وتسييالت التدريب العممى لمطالب ونمط اإلدارة ونظـ الجودة،وكذلؾ ابتكار نظـ 
 وبرامج تأىيؿ جديدة تتواكب مع المستجدات البيئية. 

أما البعد الثانى:فيشمؿ القدرة عمى جذب واستقطاب الطالب والطالبات مف السوؽ المحمية 
 (1228،ص2518)الجبالى،سرى محمد،                               والخارجية. 

األوؿ؛فقدرة  عتمد إلى حد كبير عمى البعدالثانى يأف النجاح في البعد  وترى الدراسة     
الجامعة عمى جذب واستقطاب الطالب لف يتحقؽ إال مف خالؿ قدرتيا عمى توفير اإلمكانات 

افس في السوؽ المحمية ج كوادر عالية التأىيؿ تنالمادية والبشرية المناسبة.تمييًدا لتخري
أف المنظوريف كما ترى الدراسة .وما فرضتو مف تحديات خاصة في ظؿ العولمةوالعالمية،

كما ورد في -السابقيف يتفقاف في اليدؼ؛فقدرة الجامعة عمى جذب واستقطاب الطالب
فسية مثؿ الكمفة الجودة يتأتى مف خالؿ توافر العديد مف المزايا التنا -المنظور الثانى

  والسرعة والمرونة واإلبداع والتي وردت في المنظور األوؿ.
 ومعيار نجاح أي جامعة في اكتساب قدرات تنافسية تتمثؿ في:

  مدى قدرتيا عمى تخريج نوعية مف الخريجيف مسمحيف بالميارات العممية والتطبيقية
 ى والعشريف.التي تتالءـ مع متطمبات سوؽ العمؿ في القرف الحاد

 ستقطاب أكبر عدد ممكف مف الطالب مدى قدرتيا عمى المنافسة بيف الجامعات ال
 اخميا.د

  مدى قدرتيا عمى تقديـ خدمات تعميمية وبحثية ومجتمعية متميزة تجعميا قادرة عمى
 االحتفاظ بحصتيا في السوؽ العالمى لمتعميـ والبحث العممى.

 عالمية.ترتيبيا المتميز في ىيكؿ الجامعات ال 

  مدى قدرتيا عمى تدويؿ خدماتيا مف خالؿ إنتاج كفاءات وكوادر بحثية وعممية
 متميزة تمبى احتياجات الجامعات العالمية مف خالؿ اإلعارات والبعثات الخارجية.
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 ( 65،ص2556عبد الميدى،محمد عشرى حسف،)
  :كًل الكدرَ التيافشًُ للجامعاتمتطلبات حت

معات قدرات تنافسية تمكنيا مف التميز التنافسى،ومف ثـ الحصوؿ لكى تتوافر لدى الجا     
البد مف توافر عدة متطمبات في نواحى ومجاالت نافسى بيف الجامعات المماثمة تعمى مركز 

 وىناؾ رؤى متعددة حوؿ ىذه المتطمبات،ومنيا ما يمى: متعددة
 :لمؤسسية والبرامج الذى يركز عمى أىمية الرتبة او ما يعرؼ بمنظور الموارد والسمعة

نجازات أعضاء ىيئة التدريس،واالعتمادات األكاديمية،وتوافر الموارد  األكاديمية،وا 
الطمبة ونتائج االختبارات،ومستويات البحث  المالية والمادية األخرى،وتقويـ

عانات المانحيف.  العممى،وا 

 ية،وتوافر وعمى جودة الممارسات التعميمالذي يركز عمى الزبوف:أي الطالب  المنظور
الييئة التدريسية والبرامج األكاديمية،ومستويات الرسـو التدريسية،وتوافر 

ؼ الرئيس ىنا ىو رضا الطالب دوالي،وتقويمات الخريجيف وأرباب العمؿ.المعمومات
 عف البرامج األكاديمية،والخدمات والتسييالت األخرى.

 :االستثمار،وتحميؿ التكمفة ائد مف والذى يركز عمى العمنظور االستثمار االستراتيجي
والعائد،وضبط النفقات،واألنظمة ومدى االلتزاـ بيا،ومقاييس اإلنتاجية المشتممة عمى 
عوائد قبوؿ الطمبة،واالحتفاظ بالطمبة،والمدة الزمنية لحصوؿ الطالب عمى الدرجات 

 العممية،ونفقات كؿ طالب.

 (369،ص2518)عمى،نادية حسف السيد،
ىذه الرؤى تكمؿ بعضيا اآلخر؛فتحقيؽ سمعة جيدة لمجامعة يتطمب  وترى الدراسة أف     

عائد أفضؿ واالستثمار االىتماـ بكؿ ما يتعمؽ بالطالب وعمى قدرتيا عمى الوصوؿ إلى 
 لمواردىا. االستراتيجى

 يمى:تتمثؿ فيما أف متطمبات القدرة التنافسية لمجامعات  رؤية أخرى ترىوىناؾ 
 يا في البحث العممى.تحقيؽ سمعة عالية معترؼ ب 

 الطالب إلييا مف كافة الدوؿ. بتحقيؽ سمعة متقدمة في التدريس لجذ 

  وجود عدد مف العامميف بيا مف عمماء البحث العممى وقادة الفكر واإلبداع المتميزيف
 في تخصصاتيـ.
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 .ابتكار وتطوير تخصصات متميزة عالميا 

 .جذب أفضؿ العناصر مف أعضاء ىيئة التدريس والطالب 

 .الشراكة مع مؤسسات المجتمع األخرى 

 .وجود مصادر ذاتية لمتمويؿ 

 .توافر بيئة جامعية عالية الجودة 

 .عمى،نادية حسف  توافر الحرية األكاديمية ألعضاء ىيئة التدريس(
 (361،ص2518السيد،

 الرؤية السابقة،غير أنيا أكثر تفصيال وتحديدا ليذه المتطمبات.تقترب كثيرا مف وىى 
 ألساسية لممنافسة بيف الجامعاتالقيـ ا

 وفًنا يلِ عزض لبعض هذه الكًه: تتعدد الكًه األساسًُ للنيافشُ بني اجلامعات 

 قيمة التخطيط العممى واستشراؼ المستقبؿ مف حيث الخطط والبرامج والدراسات 
التي يجب أف تواكب التغير المستمر في حاجات سوؽ العمؿ المحمية والبحوث،
 والخارجية.

 بحيث يتـ تشجيع وى األساتذة واألساتذة المساعديف؛ة البحث العممى عمى مستقيم
 ودعـ البحث العممى في مختمؼ المجاالت وتذليؿ الصعوبات التي تواجو الباحثيف في

 .الجامعات

 في اإلشراؼ عمى الرسائؿ داء األكاديمى لعضو ىيئة التدريس،قيمة اإلتقاف في األ
فرؽ مى التفكير العممى واالبتكارى واالنخراط في تشجيع الطالب ع العممية أو في
 عمؿ منتجة.

 .قيمة روح الفريؽ بحيث يجب أف تسود ىذه القيمة بيف أعضاء ىيئة التدريس 

 المقارف باألفضؿ قيمة القياس Benchmarking  وذلؾ بأف تختار الجامعة منافسا،
لعبور الفجوة في نموذجيا،وتحدد جوانب تميزه في مختمؼ المجاالت،ثـ تضع برنامجا 

 واالرتقاء بمستوى ىذا المنافس النموذجى. األداء

 (12 ،ص2517)العباد،عبد اهلل بف حمد إبراىيـ،
وىذه القيـ كما ىو واضح مرتبطة بوظائؼ الجامعة الثالث،وىى التدريس والبحث العممى      

مكف أف تعتبر أف الميزة التنافسية لمجامعات المصرية ي الدراسة لذا ترىوخدمة المجتمع.
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مؤشر عمى سعى الجامعة لتحقيؽ مكانة مرموقة بيف الجامعات،كما تعتبر مؤشر ىاـ عمى 
 لتحديد الجامعات الناجحة مف غيرىا. وىو ما يعد معيار،ونجاحيا في ميامياعمؿ الجامعات 

 أهنًُ الكدرَ التيافشًُ يف التعلًه اجلامعِ املصزّ

 في خفض تكاليؼ اإلنتاج مع المحافظة  تحقيؽ وكسب ميزة نسبية دائمة ومستمرة
 عمى ذلؾ.

  واإلبداعتقديـ كؿ ما ىو جديد وحفز روح الخمؽ. 

 اغتناـ الفرص السوقية.ؼ التكنولوجيا لصالحيا و يتوظ 

 عمى سمسمة القيمة لألنشطة الرئيسة  اعتمادىامضافة مف خالؿ  قيمةيؽ تحق
 (427،ص 2518)حسف،أحمد خمؼ،والمساندة ضمف القطاع التي تعمؿ فيو.

 )ج( املعىقات اليت حتىل دون حتكًل التيافشًُ يف اجلامعات املصزيُ 

لبشرية تحقيؽ القدرة التنافسية لمجامعات المصرية يرتبط بتوافر مجموعة مف الموارد ا إف     
دد متطمبات تحقيؽ القدرة التنافسية لمجامعات تتعدد وتتنوع تبعا لتعوالميارات التكنولوجية،و 

مى وظيفة واحدة المنافسة القائمة بيف الجامعات ال تعتمد عمؾ المنظومة الجامعية.و مكونات ت
تحقيؽ القدرة التنافسية أساس مجموعة الوظائؼ مجتمعة،و  بؿ تقوـ عمىمف وظائؼ الجامعة 

ألية جامعة أصبح أمرا ال غنى عنو وعنصرا أساسيا مف أجؿ نجاح تمؾ الجامعة عمى 
 .المستوييف المحمى والعالمى

 ومع ذلؾ فقد أوضحت إحدى الدراسات غياب فكر التنافسية في مؤسسات التعميـ العالى     
،مع أف نشر ثقافة التنافسية بيف الجامعات يفيد في تطوير أداء الجامعة والمؤسسات المصرى

البحثية واألكاديمية،ويحمى الجامعة مف الجمود والتخمؼ،بحيث ال تتكاسؿ الجامعة عف تجديد 
ـ عممى وتكنولوجى أنشطتيا وبرامجيا مف أجؿ مسايرة مستجدات العصر مف تقد وتطوير
 تغير مطالب العمؿ.كذلؾ ر في الميف والتخصصات وتغير احتياجات الطالب باستمرار و وتطو 

 (61،ص2517)إسماعيؿ ،طمعت حسينى،
زة كما أوضحت دراسة أخرى أف ىناؾ معوقات تعوؽ الجامعات المصرية عف تحقيؽ المي     

التنافسية ومنيا ضعؼ التوازف بيف برامج واحتياجات االقتصاد القومى،ووجود فائض مف 
الخريجيف في بعض التخصصات مقابؿ عجز في تخصصات أخرى،وكذلؾ عدـ قدرة التعميـ 
الجامعى المصرى عمى مسايرة التحديات العالمية المعاصرة،وضعؼ المدخالت وسوء حالة 
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أف ىناؾ أوضحت ذات الدراسة كما ة،وكذلؾ ضعؼ الجياز اإلدارى.العممي األبنية والتجييزات
فجوة بيف مخرجات التعميـ الجامعى المصرى ومتطمبات سوؽ العمؿ،وابتعاده عف سباؽ 

عدـ قدرة التعميـ الجامعى المصرى عمى مسايرة كذؾ المنافسة العالمية إلنتاج المعرفة.و 
مد عبد الخالؽ،خميؿ،محمد إبراىيـ )إبراىيـ،وساـ مح.التحديات العالمية المعاصرة

 (1128،ص2518طو،
مف الجامعات التقميدية وليس تعد الجامعات المصرية  أف وقد أشارت إحدى الدراسات إلى     

لتنمية والفرص التي تنيض ليا الخبرة الكافية في التعرؼ عمى مشكالت وحاجات ا
ا ببرامج ومشروعات وآليات ،وتواجو تحديات كبرى بعد أف ظيرت تحديات تنافسيبالمجتمع

لتنافس.كما تعانى تنظيـ حتى تستطيع أف تواجو ىذا ا إعادةجديدة،مما يتطمب مف الجامعات 
يتسـ التعميـ والبحث ار الحموؿ مف اإلمكانات المتاحة.كما عؼ قدرتيا عمى استثممف ض

ص في االجتماعية،ونقعالية مف الفردية وبخاصة العموـ  العممى الذي تقوـ بو بدرجة
اإلمكانات البشرية وضعؼ التنظيـ،وضعؼ التعاوف العممى بيف الجامعات المصرية 

قسـ يشكؿ جزيرة منعزلة  واألجنبية،وكذلؾ ضعؼ قدرة الجامعة عمى العمؿ كوحدة متكاممة،فكؿ
بالبحوث العممية  واحدة،كما يقؿ بدرجة كبيرة القياـ،وكذلؾ كؿ كمية داخؿ الجامعة العف األخرى
 مب فرؽ عمؿ متعددة التخصصات مف أقساـ وكميات متعددة داخؿ الجامعة.التي تتط

 (2516)جويمى،ميا عبد الباقى،
الجامعى  عبر عف خمؿ واضح في منظومة التعميـنتائج الدراسة السابقة ت أف وتزّ الدراسُ     

 الجامعات المصرية مف كوادر وقوى بشرية ىائمة مف حيث المصرى،فعمى الرغـ مما تمتمكو
ىذا الضعؼ سواء في تعانى -ت الدراسةكما أشار و -العدد والتنوع والتميز،فإنو مع ذلؾ

يحتـ ىو ما وىو ما يؤثر بالتالى عمى القياـ بمياميا المنوطة منيا،و التخطيط أو في التنفيذ،
 العمؿ عمى معالجتو.البحث عف أسباب ذلؾ و 

في حماس  اأف ىناؾ ضعف ضحتأو البحث في ىذه األسباب،و  إحدى الدراسات وقد حاولت     
لنا إذا كانت التنافسية محميا،فما با مبادراتإدارات الجامعات المصرية تجاه دعـ 

لعوامؿ عدة ليس الناحية المادية وحدىا ولكف ألنيا تعتقد أف ما تقـو بو عالميا،وأرجعت ذلؾ 
ثية منافسة يا قوى أكاديمية وبح معنى لمبحث عف بدائؿ أخرى تطرح،ومف ثـ فالىو األفضؿ

تتغير بتغير عية وقياداتيا محدود بفترة زمنية أو معارضة،كما أف األفؽ الزمنى لإلدارات الجام
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ى ليس مما يستثير الخوض في األمور بعيدة المد فإف  ـالقيادات الجامعية،ومف ث
كما أشارت ذات الدراسة أف مف أسباب عدـ قدرة الجامعات عمى تحقيؽ التنافسية حماسيا.
واألوضاع غير المواتية لمبحث انخفاض رواتب أعضاء ىيئة التدريس،و ،ىالدور البحثقصور 
وىو ما يؤدى إلى تشتيت الطاقات وبعثرة الجيود فيما ال طائؿ فيو،وكذلؾ ضعؼ ،العممى

 عمى حساب البحث العممى.النشر الدولى وانشغاؿ أعضاء ىيئة التدريس بالتدريس 
 ( 41،ص2517)إسماعيؿ،طمعت حسينى،

 ما أوضحت دراسة أخرى أف مف أسباب غياب الجامعات المصرية عف التنافسية ما يمى:ك
  األعداد الكبيرة في الجامعات دوف توافر اإلمكانات الالزمة إلتماـ العممية التعميمية

 عمى عممية التعميـ والتعمـ. سمبى وما ليا مف تأثير
 ريقة التمقيف دوف قياـ المناىج وطرؽ التدريس عمى الكتاب المدرسى وعمى ط

 التي تنمى الفيـ واإلبداع.اد عمى األساليب األخرى االعتم
  اعتماد نظـ االمتحانات الحالية عمى قياس القدرة عمى االستظيار

والتحصيؿ،واعتمادىا عمى التمقيف مف جانب المدرس والحفظ واالستظيار مف 
 الطالب.

 لجامعى لمتعميـ الجامعى.عدوى الدروس الخصوصية التي انتقمت مف التعميـ قبؿ ا 
  مرض الشيادات والتي يسعى الطالب لمحصوؿ عمييا بأى وسيمة،وقد ترتب عمى ذلؾ

تفشى وقصور البيئة التعميمية في الجامعة،و ، وتخمؼ المناىج،تدنى أساليب التدريس
 الجامعى وقبؿ الجامعى. ؛األمراض التربوية الشائعة فى منظومة التعميـ كميا

 الدرجات الجامعية وعدـ االعتراؼ ببعض الشيادات التي تمنحيا التضخـ في  ظيور
عضيا،فضال عف تدنى مستوى بمصداقية بالبعض الجامعات المصرية وفقداف 

خريجييا مف خالؿ أي منظور مقارنة بالمستويات العالمية التي استطاعت جامعات 
كثير يف عجزت العالـ المتقدـ فييا أف تصوغ وتبدع وتقود المتغيرات المعاصرة،في ح

واصبح األستاذ الجامعى عيا.التواـؤ معف مجرد استيعابيا أو الجامعات المصرية 
متيما بالتربح غير المشروع،ومغالطة ضميره في االمتحانات والتصحيح،بما يشكؾ 

 (95-77،ص2517)بياء الديف،ىانى محمد، في نزاىتو ومصداقيتو.
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لعديد مف االنتقادات والتي يرجع كثير ا المصرية واجيت الجامعاتويرى خورشيد أف      
لى غياب الشفافية والمساءلة،وعدـ  منيا إلى المناخ الثقافي والعممى السائد في المجتمع،وا 
مشاركة أصحاب المصالح في صنع القرار مف خالؿ حوار مجتمعى حوؿ إدارة الجامعات 

المتاحة لمجامعات في  ميةالتمويوالبدائؿ  المصرية وحوؿ األسموب األمثؿ لمتخطيط ألنشطتيا
الواضحة لدور الجامعات  االستراتيجية الرؤيةظؿ نظاـ متكامؿ لمرقابة والمتابعة،وكذلؾ غياب 

ة،وىو مجتمع،وعدـ القياـ بدورىا في إنتاج العمـ والمعرفة كخدمة التنميمكمخطط معرفى ل
الجامعات المتقدمة.و ية بيف مصر والدوؿ تزايد الفجوة المعرف الشيء الذى ينعكس مباشرة عمى

إلى مؤسسة تضـ أجيزة بيروقراطية تسيطر عمييا سمسمة مف  نتيجة لذلؾ المصرية تحولت
القوانيف والموائح التي تسيـ بشكؿ كبير في تيميش دور الجانب األكاديمى،أما الجامعات 

 يغمب عمييا الطابع الربحى،وىو ما أدى في النياية إلى غياب وضعؼ قوة الدافعفالخاصة 
 التطورى والتنافس في الجامعات المصرية.

أف الفساد األكاديمى يعد أكبر تيديد لمشروعات اإلصالح والتي تتجسد ويرى أيضا     
لالنتفاع الشخصى،فضال عف ظاىرة توريث المناسب مظاىره في المتاجرة بالسمطة األكاديمية 

تشيد الجامعات  ممية.كماات وتستشرى داخؿ األقساـ العالتي بدأت تنتقؿ إلى بعض الجامع
اإلضافة  العممية،وتقدير اإلبداع،بحيث تقدـ المصرية تراجع الكثير مف القيـ مثؿ تجريـ السرقة

العممية قدرا محدودا مف اإلبداع والتجديد.ىذا باإلضافة إلى أف األمر وصؿ إلى وجود بعض 
،باإلضافة ثالثيف عاماالجامعات في عدد مف الكميات تدرس فييا معمومات مر عمييا أكثر مف 

جعؿ الجامعة مؤسسة غارقة في  إلى عدـ وجود معايير لتحديد المجتيد والمبدع،وىو ما
البيروقراطية وتدار عبر أساليب ال تدرى شيئا عف التنمية أو التميز أو اإلبداع،والذي بدورىا 

دىا البشرية؛حيث يبعدىا عف التنافسية،كما أنيا بأوضاعيا الحالية غير قادرة عمى إدارة موار 
يغيب عف نظاـ عمميا الداخمى تحديد األىداؼ ومتابعة التنفيذ،كما تغيب المعايير الموضوعية 

 (26-12،ص 2559)خورشيد،معتز،ويوسؼ،محمد، لقياس األداء.
أف ىناؾ العديد مف المخالفات ألعضاء ىيئة التدريس لـ  ت إحدى الدراساتأوضح وقد     

الجمع بيف وظيفتيف دوف و ،في نتائج الطالبالتالعب مثمتيا مف أتكف موجودة مف قبؿ،و 
أوراؽ اإلجابة مف شأنيا إزالة سرية  وضع عالمات عمى،و موافقة الجامعة الحصوؿ عمى

كما أشارت ذات الدراسة إلي .مؤلفييا إلىالنقؿ مف المؤلفات العممية دوف اإلشارة األوراؽ،و 
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ف ضعؼ المستوى األخالقى يعد أىـ ىذه ،ورأت أأدت إلي المخالفات ىبعض األسباب الت
عدـ وضوح فكرة المساءلة،والتنافس غير العوامؿ،وما يرتبط بذلؾ مف أخالقيات األعماؿ مثؿ 

الشريؼ،وغياب القدوة الحسنة بيف القيادات،وعدـ مساءلة ومحاسبة المخالفيف،والتسيب العاـ 
 ( 444،ص2556)عبد الكريـ،نيى حامد، في األداء الوظيفي.

كما رصد أحد التقارير العديد مف المخالفات في جامعات متعددة،وتنوعت ىذه المخالفات       
فبعضيا تعمؽ بتعييف أفراد بالمجاممة دوف أف يكوف ليـ حؽ التعييف،مف حيث أنيـ قد حصموا 

أخري تتعمؽ بإحالة بعض أعضاء ىيئة التدريس إلي ي تقدير تراكمي أقؿ مف زمالئيـ،و عم
 وذلؾ بسبب سرقات عممية مف مراجع آلخريف ونسبيا ألنفسيـ. مجالس تأديب 

 (77،ص 2511)مؤسسة حرية الفكر و التعبير،
 حدي الدراسات إلي ما يمي : إكما قد أشارت نتائج 

التقصير الواضح في أداء المسؤوليات المختمفة "التدريس والبحث العممي و خدمة المجتمع  -
 والبيئة ". 

 تقويـ أداء الطالب و الباحثيف . تراجع الموضوعية في -
  .كنتيجة لخروج المنافسة عف إطارىا الطبيعياألكاديمي في محيط الجامعة  الصراع  -
مصطفي أحمد أحمد،) .يزتو لخدمة مصالح فردية أو فئويةتوظيؼ البحث العممي وأج -

 ( 6-5،ص2559عمي،
ميمي لمطالب،وغياب الروح وكاف مف نتيجة كؿ ألواف الفساد ىذه تدني المستوي التع     

الجامعية الكفيمة بتحقيؽ مستوي مف التعميـ يكوف الئقا باسـ الجامعة،وكذلؾ الفشؿ في 
 الحياة االجتماعية ومشكالتيا. البعد عفالحفاظ عمي الريادة العالمية واإلقميمية،و 

 (   53،ص 2555)الجوادي،محمد،
األمور،والتي التأديبية لمواجية ىذه  جزاءاتوضع قانوف تنظيـ الجامعات بعض الوقد      

المـو مع تأخير العالوة المستحقة لفترة واحدة أو تأخير التعييف ،ثـ الموـ،ثـ تدرجت مف التنبيو
مع العزؿ مف الوظيفة في حكميا لمدة سنتيف عمي األكثر،ثـ في الوظيفة األعمي أو ما 

مف المعاش أو المكافأة وذلؾ في  العزؿ مع الحرمافاالحتفاظ بالمعاش أو المكافأة،وأخيرا 
 حدود الربع. 

  (13صالمادة الثانية ،،2558)قانوف تنظيـ الجامعات والئحتو التنفيذية،
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وىناؾ مف يري أف ما يؤخذ عمي ىذا النظاـ ىو قمة العقوبات الواردة في القانوف،فيذه      
قد تصدر مف بعض أعضاء العقوبات القميمة ال تتناسب مع األفعاؿ والتصرفات الكثيرة التي 

ىيئة التدريس،األمر الذي يترتب عميو أف مجمس التأديب ال يري أمامو سواىا؛وذلؾ لقمة 
ىيئة التدريس عند العقوبات الواردة في ىذه المادة.وقد يكوف المشرع أحسف الظف بعضو 

 ضال عف ذلؾ قمة عدد الجامعات أو عدد الكميات الجامعية ووجودىا فيصدور القانوف.ف
ريس الشديد بالتقاليد المحافظات والمدف الكبرى،عالوة عمي تمسؾ أعضاء ىيئة التد

نظرا لكثرة الجامعات اآلف وكثرة عدد أعضاء ىيئة التدريس،وعدـ تمسؾ بعضيـ الجامعية.و 
بالتقاليد الجامعية فاألمر يحتاج إلي مراجعة ىذه المادة مف ىذا القانوف،وتوسيع دائرة 

)عبد المطمب،أحمد محمود ذه الظروؼ والمتغيرات. العقوبات لمواجية ى
 (765،ص2554محمد،
إلي أنو ال توجد فمسفة واضحة لنظاـ حدى الدراسات إأشارت  لما سبؽباإلضافة و      

لي  المحاسبية التعميمية،ولكنيا محاوالت لوضع معايير لألداء التعميمي لمجامعات المختمفة،وا 
معي في جميع مستوياتو،وضعؼ االىتماـ باختيار ضعؼ المعايير الصحيحة لألداء الجا

وتطوير أدوات القياس المناسبة لمغرض مف المحاسبية التعميمية.كما أبرزت نتائج الدراسة 
)محمد،سيد  .بالتنوع تبعا الحتياجات كؿ جامعةأيضا أف المحاسبية التعميمية ال تتسـ 

 (457،ص2553سعيد،
مة تكمف ليس فقط في قمة العقوبات الواردة في أف المشك وتزّ الدراسُ احلالًُ       
فالعقوبات في القانوف قد تصؿ إلي حد العزؿ،وىو في حد ذاتو عقوبة كبيرة.غير أف  القانوف،

فالقانوف مثال يري أف قمة تفعيؿ ىذه المواد في القانوف؛األمر ليس في قمة العقوبات،بؿ في 
لعزؿ مف الوظيفة،وىو األمر الذي ال الذي يعطي دروسا خصوصية بالجامعة يكوف جزاؤه ا

يتحقؽ في الواقع،فكـ مف أعضاء ىيئة التدريس بالجامعات المصرية يعطوف دروسا 
وال توقع عمييـ ىذه الجزاءات.يضاؼ إلي طالب عمي مرأي و مسمع مف الجميع خصوصية لم

ذلؾ أف القانوف جاء عاما دوف أف يوضح مظاىر الفساد وعقوبة كؿ واحدة مف ىذه 
في الحياة الجامعية وال يوجد  –ولألسؼ  –لمظاىر،فيناؾ الكثير مف ىذه المظاىر تنتشر ا

ليا عقوبة واضحة في القانوف،خصوصا أف ىذه المخالفات تتفاوت في خطورتيا وأثرىا ودرجة 
عضو  حتي مساءلة.تجاوزىا،وبناء عمي ذلؾ البد مف توضيح كؿ المخالفات وعقوبة كؿ منيا
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وكؿ ما مثال ال توجد بشكؿ حقيقي. -ط شيءوىي أبس –أدائو التدريسيىيئة التدريس عف 
قامت بو الجامعات المصرية في ىذا الصدد،ىو استطالع رأي الطالب مف خالؿ توزيع 
استبياف عمييـ لتقييـ المقرر واألستاذ،ومع ذلؾ ال يوجد أي مساءلة لعضو ىيئة التدريس 

ستطالع .حتي مجرد إعالـ عضو ىيئة التدريس سواء بالعقاب أو بالمكافأة نتيجة ليذا اال
بنتيجة ىذا االستطالع غير موجودة .ويكوف السؤاؿ لماذا إذف ىذا االستطالع الذي يكمؼ 
الكثير مف الوقت والجيد الضائعيف.ثـ إف الفساد الذي يقابمو قمة المساءلة أو غيابيا يؤدي 

 الحافز لمعمؿ.فع و إلي تثبيط اليمـ و قمة الدا
وقد أدى ذلؾ كمو إلى تدنى مؤشرات الجودة وغمبة الكـ عمى الكيؼ؛حيث تؤكد           

تقارير التنافسية العالمية أف مصر تأتى في ترتيب متأخر جدا بيف دوؿ العالـ بالنسبة لجودة 
( في 7( مف)2.3نظاـ التعميـ،بؿ وينحدر بيا الترتيب إلى ذيؿ القائمة؛حيث حصمت عمى )

( دولة في تقرير التنافسية 142( مف بيف)135ميـ،واحتمت المرتبة)مؤشر جودة نظاـ التع
 .2512/2513،وحصمت عمى نفس القيمة عاـ 2511/2512العالمية عاـ 

 (41،ص2517)إسماعيؿ،طمعت حسينى حسينى،
وعمى الرغـ أف الدراسة الحالية ترفض فكرة التعميـ،سواء عمى مستوى الجامعات أو      

تدؽ ناقوس –ي توصمت إلييا الدراسات السابقة الت-ف ىذه النتائج أعضاء ىيئة التدريس،فإ
الخطر أماـ المسؤوليف عف التعميـ الجامعى والعامميف فيو والمستفيديف مف خدماتو،فقد كانت 
الجامعات المصرية وخريجوىا يتبوؤوف المراكز القيادية في الجامعات العربية واإلفريقية.كما 

ديد مف التغيرات التي يشيدىا العالـ مثؿ ضخامة وتعدد الفرص ترى الدراسة أنو في ظؿ الع
في السوؽ،ووفرة المعمومات عف عناصر السوؽ ومتطمباتو،وسيولة االتصاالت وتطور 
إمكانية نقؿ المعمومات،وتدفؽ نتائج البحوث العممية والتطورات التكنولوجية وغيرىا مف 

 .عات المصرية مطمبا ميماجامالعوامؿ يصبح السعي لتحقيؽ القدرة التنافسية لم
في تحقيؽ الميزة التنافسية،وىو ما أثبتتو إحدى  وتمعب أخالقيات األعماؿ دورا كبيرا     

والمتمثمة في -ؾ تأثيًرا ميًما ألخالقيات العمؿ ىناالدراسات التي أشارت في نتائجيا إلى أف 
ي تحقيؽ ميزة تنافسية تتعمؽ ف-نة والنزاىة والحياد والشفافيةوالموضوعية واألمااالستقالؿ 

زيز أخالقيات العمؿ،وتحديد بتطوير وتع وصتأفاض التكمفة واالبتكار والتجديد،ولذا انخب
العامميف عمى التعامؿ مع المشكالت السياسات األخالقية ونشرىا في المنظمة،وتدريب 
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ى أف مفيـو كما أشارت إل.،وتطوير مناىج األخالؽ في الجامعات والمدارساألخالقية الصعبة
األخالؽ يتعمؽ بجميع المياـ التنظيمية،والموارد والقدرات البشرية مثؿ اإلدارة والموظفيف 

 (David J.,2015,p.1) ،والعمالة،والقيادة،والمديريف الخ.
ميما  سيا النزاىة تعد عامالإلى أف أخالقيات األعماؿ وعمى رأ دراسة أخرىكما أشارت      
 اال عالقة لي اأنو ال يجب النظر إلى األخالؽ عمى أنيو سية لممنظمة.التناف تحقيؽ الميزة في

 .بعالـ األعماؿ الصعب،بؿ أف الصدؽ والثقة يخفضاف تكاليؼ المعامالت
(Azmi,R.,,2006,p.5) 

لقدرة ،وىىى اىناؾ ثالثة مكونات يتـ تصنيؼ الجامعات عمى أساسياويرى السممى أف      
 اءة التعميـ واالتجاه نحو البحوث التطبيقية.التنافسية،والتوجو القيمى،وكف

 (154،ص2551)السممى،
وعمى ذلؾ فإف رفع القدرة التنافسية لمجامعات ال تتوقؼ عمى معايير النشر العممى وعدد      

ب،بؿ سالبحوث أو كفاءة وفعالية البرامج أو االبتكارات العممية التي تسجميا الجامعات فح
إلنساف القادر عمى تحقيؽ ذلؾ، وال يتحقؽ ذلؾ إال بترسيخ القيـ األىـ ىو ما يتعمؽ ببناء ا

 .وفؽ التقاليد الجامعيةواألخالقيات 
 رفع القدرةفي  ميـلما ليا مف دور لذا ستتناوؿ الدراسة فيما يمى أخالقيات األعماؿ    

 .لمجامعات المصرية التنافسية
ننا ورد يف  التيافشًُ رفع الكدرَ خالقًات األعنال ودورها يفطار املفاهًنِ ألثاىًا: اإل

  األدبًات الرتبىيُ املعاصزَ

 مفوىو األخالم  ( أ)

التي تقوـ عمييا المجتمعات،وقد جاءت الميمة  مف األركافاألخالؽ  دتع     
ي السنوات وقد تزايد االىتماـ فعيا لتحض عمييا،والتحمى بمكارميا.الديانات السماوية جمي

 وظيرت العديد مف الدراسات وعقدت المؤتمرات عماؿاألخيرة بمفيـو أخالقيات األ
،ويرجع ذلؾ إلى سببيف أوليما الممارسات غير األخالقية التي يمارسيا بعض بشأنيا

المحسوبية،وضياع المسؤولية،واستغالؿ الصالحيات دارة أعماليـ،وكذلؾ إاإلدارييف في 
 األقارب واألصدقاء وغيرىا حاباةنصرية،وميتمتع بيا أفرادىا،والرشوة،والعوالسمطات التي 

كذلؾ بسبب الفضائح األخالقية والنقد .و مف الممارسات التي تتنافى مع أخالقيات األعماؿ
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الموجو لألعماؿ والمعايير التي يعتمد عمييا بعيدا عف إطار أخالقى واضح وشفاؼ.ولذلؾ 
ت الجامعات والمنظماأصبحت مف الموضوعات ذات االىتماـ الكبير مف الحكومات و 

مثؿ أخالقيات األعماؿ والمسوؤلية بدأت تتردد بعض المفاىيـ  العالمية.مف ىنا
 ت الوظيفة العامة،والسموؾاالجتماعية،وقواعد وآداب المينة،وأخالقيا

)الطراونة،خالد عطاهلل،وأبو جميؿ،محمد  والمسؤولية األخالقية وغيرىا.األخالقى،
 (28،ص2513منصور،

مف ىنا ستعرض وما؛األعماؿ عف مفيـو األخالؽ عموال ينفصؿ مفيـو أخالؽ      
أما مف حيث تعريؼ المصطمح الدراسة فيما يمى لمفيـو األخالؽ،ومف ثـ أخالقيات األعماؿ.

فميس ىناؾ إجماع عمى تعريؼ األخالؽ تعريفا جامعا مانعا شأنو في ذلؾ شأف العديد مف 
 في العمـو االجتماعية. المصطمحات
( مف األصؿ الالتينى Moraleاألخالؽ ) فقد اشتقت كممةعف أصؿ الكممة و      
Moralis وتشير الكممتاف إلى األخالؽ واآلداب والقيـ األخالقية السائدة في المجتمع بصورة،
ويقابميا في الالتينية  Ethikosفيى مشتقة مف المفظة اإلغريقية  Ethiqueعامة،أما 
Ethica تخداماتيا العامة النظاـ األخالقى المعيارى لجماعة أو مجتمع اس ىأيضا ف ،وتعنى

محدد؛حيث يعمؿ ىذا النظاـ األخالقى عمى توجيو سموؾ األفراد نحو الفضيمة والحؽ والخير 
 (11،ص2555)وطفة،عمى أسعد، ة عامة.يـ األخالقية بصور والواجب والق

لديف والطبع والسجايا،وىو ا وتعرؼ األخالؽ في لساف العرب بأنيا الخمؽ،والخمؽ ىو     
 (86،ص1968)ابف منظور، .عف الصورة المعمنة لإلنساف والصورة الباطنةالمعبر 

تطمؽ كممة األخالؽ ف؛كبيرالتعريؼ فى المعجـ الفمسفى مع المغوى إلى حد  ويتفؽ     
ى عمى السموؾ الفردى المتوافؽ مع أعراؼ المجتمع وعاداتو وتقاليده السائدة،كما تطمؽ عم

والخمؽ ىو العادة والسجية والطبع والمروءة وأسموب المرء وطريقتو في الحياة. قواعد السموؾ
 (1982)جميؿ صميبا، والديف.
،فيو عمـ الخير والشر وىو وىناؾ مف ينظر إلى األخالؽ عمى أنو عمـ قائـ بذاتو    
جاؿ تخصصو،فعمـ وفقا لرؤيتو وم اوؿ الباحثوف ىذا المفيوـ كؿٌ وقد تنيفصؿ بينيما.الذى 
،وعمـ االجتماع ييتـ بأنماط المترتبة عميو تالعقوبامف حيث  وف ينظر إلى المصطمحالقان
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أما العمـو الطبيعية فيبحث في األعماؿ اإلنسانية أعماؿ الناس اآلخريف،يف األخالؽ و التفاعؿ ب
 مقوانيف الطبيعية والسنف الكونية.مف حيث خضوعيا ل

،فيو بالواجب والمثؿ األعمى لمسموؾ ي  الخير والشر وعالقتوعمـ األخالؽ يبحث فو      
مير والحس الخمقى،والحؽ ،والفرؽ بيف الضماىية الخير والشر والفرؽ بينيما يبحث في
وقد اختمؼ الباحثوف في نظرتيـ لعمـ األخالؽ ومدى اتصاليا بالحياة العممية،فقيؿ والواجب.

،فيو ييتـ بالطرؽ التي في حياة اإلنساف مى ييدؼ إلى تحقيؽ غايةإف األخالؽ عمـ عم
غاية قصوى عمـ األخالؽ أف يرسـ الطريؽ إلى تؤدى إلى تحقيؽ الغايات القصوى،فميمة 

مف  تحقيقيا باعتبارىا الخير األقصى،وكذلؾ دراسة الطرؽ التي تمكنويقصد اإلنساف إلى 
باعتبار أف األخالؽ عمما القائؿ باألخالؽ العممية  الرأيتحقيؽ ىذه الغاية.وىناؾ مف ينكر 

نظريا وليس عمميا،بمعنى أف المعرفة فيو تطمب لذاتيا وميمتو فيـ طبيعة المثؿ العميا في 
السموؾ اإلنسانى.ويروف أف عمـ األخالؽ مف العمـو المعيارية،ومف شاف العمـو المعيارية أف 

عد لتحقيؽ ىذه تعتبر دراسة عقمية لقيـ ومستويات ومثؿ عميا ال أف تيدؼ إلى وضع قوا
 (8،ص1991)نجيب بمدى، المثؿ.

وؿ ىو األخالؽ أل ،األوؿ نظرى،واآلخر عممى؛فاوىناؾ مف يرى أف األخالؽ قسماف     
لفضيمة،وماىيتيا وأنواعيا والحؽ االنظرية التي تدرس الضمير والخير والشر والحرية واإلرادة و 

رس دالبواعث.أما األخالؽ العممية فتبيف وتر،والقيـ،و البنية والقصد واالختيار،والمعاييوالواجب و 
  .و الوطف والدولة واإلنسانيةربو وعائمتو،ونحو الواجبات المختمفة؛واجب اإلنساف نحو نفسو 

 (265،ص2558)شييد،حسيف حمزة،
وتتفؽ الدراسة الحالية مع الرأي القائؿ بأف عمـ األخالؽ عمما عمميا ونظريا معا      

دئ األخالؽ ال تحقؽ غايتيا العممية إال بعد أف تسبقيا دراسة نظرية وكالىما يكمؿ اآلخر،فمبا
توضح الغاية واليدؼ منيا.كما أف الدراسة النظرية لألخالؽ دوف تطبيؽ فعمى لمبادئيا تصبح 

 بال جدوى.
العربية الحضارتيف األخالؽ في كؿ مف ويستطيع المتأمؿ عبر المقارنة بيف مفيـو      

؛فالحضارة العربية تركز عمى مبدا السجية بينيماروؽ واضحة المعالـ فيالحظ الغربية أف و 
والطبع والعفوية،وعمى الطابع السيكولوجى لألخالؽ بوصفيا طبعا وسجية؛فاألخالؽ طبع 

.وعمى خالؼ ىذا التصور يتجو دوف إغفاؿ إمكاف تعمـ األخالؽ إلنسافوغريزة توجد في ا
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خالؽ نظاـ مف القيـ أللقيمى واالجتماعى لألخالؽ؛فانحو التركيز عمى الطابع االفكر الغربى 
ىناؾ تنوع في و خالقية واالجتماعية في المجتمع؛االجتماعية التي توجو مسار الحياة األ

وضيح ولتنظرية.كفمسفة و كو بيف األخالؽ كنظاـ،واألخالؽ كعمـ،استخداـ مفاىيـ متعددة تتراوح 
 ذلؾ تعرض الدراسة لبعض اآلراء المتعمقة بذلؾ.

فس في كتابو إحياء عمـو الديف أف الخمؽ ىو عبارة عف ىيئة في النيذكر الغزالى ف     
،فإف كانت الييئة روية يسر مف غير حاجة إلى فكر وراسخة،عنيا تصدر األفعاؿ بسيولة و 

ف  التي تصدر عنيا األفعاؿ الجميمة المحمودة عقال وشرعا،سميت تمؾ الييئة خمقا حسنا،وا 
 .األفعاؿ القبيحة سميت الييئة التي ىي المصدر خمقا سيئا كاف الصادر عنيا

 (56،ص)الغزالى،أبو حامد محمد محمد ،د.ت
مسكويو الذى يرى أف "أف األخالؽ"حاؿ لمنفس داعية ليا ابف وىو في ذلؾ يتفؽ مع      

إلى أفعاليا مف غير فكر وال روية".وىذه الحاؿ تنقسـ منيا ما يكوف طبيعيا مف أصؿ المزاج 
والسجية والطبع،كاإلنساف الذى يحركو أى شيء نحو الغضب ويييج مف أقؿ سبب،وحالو 
كحاؿ الذى يجف مف أيسر شيء أو يفزع مف أدنى صوت يطرؽ سمعو أو يرتاع مف خبر 
يسمعو ومنيا ما يكوف مستفادا بالعادة والتدريب،وربما كاف مبدؤه الفكر ثـ يستمر عميو أوال 

 ا" .فأوؿ حتى يصير ممكة وخمق
 (144ص)ابف مسكويو،أبو عمى أحمد محمد يعقوب،د.ت 

أف في كتابو إحياء عمـو الديف فيرى الغزالى  ألخالؽ مكتسبة أـ فطريةعف كوف اأما      
نفيسة ساذجة خالية مف كؿ نقش وصورة،وىو قابؿ لكؿ ما ينقش عميو  قمب الطفؿ جوىرة

ف  ومائؿ إلى كؿ ما يماؿ بو إليو،فإف عود الخير عممو ونشأ عميو،وسعد في الدنيا واآلخرة،وا 
لو كانت األخالؽ ال تقبؿ التغيير لبطمت الوصايا و عود الشر وأىمؿ  إىماؿ البيائـ شقى وىمؾ.

 (77)الغزالى،أبو حامد محمد محمد ،د.ت ص والمواعظ والتأديبات.
لكؿ لمتشكيؿ وقابمة وىو ما يعنى أف الغزالى يرى أف الفطرة اإلنسانية قابمة      

 .ظرهف وجية نعب التربية والتنشئة والتعميـ والتدريب دورا في ذلؾ م،وبناء عميو تمشيء
مرة أخرى في كوف األخالؽ قابمة لمتغيير؛فيرى ىنا  ىالغزالابف مسكويو مع ويتفؽ      

ف الخمؽ ال يقبؿ التغيير يؤدى حتما إلى إبطاؿ والقوؿ بأ،ابف مسكويو أف كؿ خمؽ يمكف تغييره
 لتمييز والعقؿ.قوة ا
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 (143)ابف مسكويو،أبو عمى أحمد محمد يعقوب،د.ت ص
مع كوف األخالؽ منيا ما ىو فطرى  فيتفقا ىوبيذا فإف مسكويو والغزال     

غريزي،ومنيا ما ىو مكتسب بالتدريب.والدراسة الحالية ترى أف األخالؽ مف طبع األنساف 
يكوف ليا أكبر األثر إما في تدعيـ  وسجيتو،غير أف البيئة االجتماعية التي يعيش فييا

المبادئ األخالقية،بحيث تتحوؿ األخالؽ المكتسبة إلى طبع وسجية عنده،أو يكوف تأثيرىا 
 سمبيا عمييا.

ف كاف الغزال      ى أف ميؿ النفس فطرة البشرية تميؿ إلى الخير ال الشر،وير يرى أف ال ىوا 
اىى الميؿ إلى أكؿ الطيف،وأما ميمو لمحكمة الشنيعة خارج عف الطبع،يض إلى الباطؿ واألفعاؿ

وحب اهلل تعالى ومعرفتو وعبادتو فيو كالميؿ إلى الطعاـ والشراب،فميؿ اإلنساف مف وجية 
 نظره إلى مقتضيات الشيوة غريب عمى ذاتو وعارض عمى طبعو،

 (63)الغزالى،أبو حامد محمد محمد ،د.ت،ص
تحقيؽ أف غايتيا ىو  كتاب "ميزاف العمؿ" فى عف غاية األخالؽ فيرى الغزالىأما       

ف الخير،والخير ىو ما تعتقد أنو خير،والشر ىو ما تعتقد أنو شر،والسبيؿ إلى ذلؾ ىو وز
  .السعادة األخروية ىى وغاية األخالؽالعمؿ.
 (117ص،1964الغزالى،أبو حامد محمد محمد،)

الشرور،والخيرات ىي األمور أفعاؿ اإلنساف وقواه إلى الخيرات و ابف مسكويو  يقسـو      
ليا أوجد اإلنساف ومف أجميا  التي تحصؿ لإلنساف بإرادتو وسعيو في األمور التي 

 األخالؽ وتنقسـ.وكسمو وسعيو أو انصرافو تعوقو عف ىذه الخيراتالتي .والشرور ىي خمؽ
 ـا قس،وتعنى القوة التييؤ واالستعداد.كمقوةبالريفة،وممدوحة،ونافعة،و إلى أقساـ ش عنده

ة،وىى فضيمة النفس الناطقة،والعفة وىى فضيمة الحس ع،وىى الحكمالفضائؿ إلى أرب
فس تحدث ليا مف عدالة وىى فضيمة لمنالشيوانى،والشجاعة وىى فضيمة النفس الغضبية،وال

 (8)ابف مسكويو،أبو عمى أحمد محمد يعقوب،د.ت ص اجتماع ىذه الفضائؿ الثالث.
يعتقد بتوأمة الخير والمعرفة مف جية،وتوأمة الشر كاف سقراط في الفكر الغربى فأما      

ر،ووفقا ليذا والجيؿ يدفع إلى المعصية والشة ثانية،فالمعرفة تؤدى إلى الخير،والجيؿ مف جي
المعرفة والحكمة والفطنة ىي الخير األسمى،والخير األسمى ىو فضيمة الفضائؿ التصور فإف 

ب المثاليوف وفى مقدمتيـ أفالطوف إلى االعتقاد بأف ألف مف عرؼ الخير اىتدى إليو.ويذى
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الخير نسؽ مف الفضائؿ الكونية العميا القائمة في عالـ المثؿ؛فأفالطوف كاف يعتقد أف 
يرى عؿ مف خيرية مف خالؿ التذكر.تدرؾ بذاتيا ما في الفلالفضائؿ في عمـ المثؿ،والروح تأتى 

يتربع الخير المطمؽ قمتو.والخير فوؽ الوجود أف عالـ المثؿ ىـر مف الفضائؿ الخيرة أيضا 
شرفا وقوة،وذلؾ ألف الحؽ والعدؿ والحرية قيـ مطمقة يجسدىا الخير المطمؽ الموجود في 

 ( 97،ص2555)وطفة،عمى أسعد، عالـ المثؿ.
العمـ وأف معرفة الخير كافية الفضيمة ىي  كاف يرى أف أفالطوف مما سبؽ يتضح أف     

لى خالؽ إعمـ األ"يرى مترجـ كتاب إف ىذه الفكرة ذاتيا تعرضت لمنقد؛فومع ذلؾ فتيانو،إل 
مف الضالؿ البعيد أف يعرؼ المرء أف ما يأتيو ىو تاب ذاتو أنو كفي مقدمة ال "نيقوماخوس

ف لوقوع جدا وأا ر أف ىذا الضالؿ مع ذلؾ كثير غي،الشر وال تمنعو ىذه المعرفة مف إتيانو
وجب عميو أف يحب الحؽ ونظرا ألف الفيمسوؼ يوة أمر مسمـ بو.ع بيف العقؿ والشذلؾ التناز 

بيذا االنحطاط الحقيقى لمطبع -ولو مع األسؼ–وجب عميو أف يعترؼ أكثر مف اإلنسانية،
ثـ ناشئا عف خطأ في الموازنة بيف المذة الحاضرة مف اإل ساف يس ما يقع فيو اإلنفم،اإلنسانى 

وال ناشئا عف جيؿ بطبائع كما يعتقد سقراط  واآلالـ المستقبمية التي ىي أكبر منيا
عالـ  نساف عمى تفضيؿ الشر عمى الخير وىوالخمؽ يحمؿ اإل  إنما منشؤه فساد فياألشياء،
فالشرير ال يجيؿ البتة ما يفعمو مف سوء بؿ ىو عمى الضد مف يما جميعيا؛قيمة كمتيببيما و 

بخسرانو ولكنو يسعى إلى ىذا نو يشعر تماما إ،فيو مف رذيمةذلؾ معجب بنفسو وفيما ىو 
؛ألنو إذا كاف يجيؿ ما يفعؿ فميس الخسراف وىو آسؼ،إنما ىزيمة عقمو ىي الفاعمة لمخطيئة

بمجـر وال بمسؤوؿ أماـ الناس وال أماـ اهلل.وحينئذ بيذه المثابة ال تكوف الفضيمة والعمـ 
  .متماثميف،فقد يعمـ اإلنساف وال يعمؿ،وقد يعمؿ ضد ما يعمـ

 (49،ص1924س،أرسطو،)طالي
،وىوما وىو ما يوضح التالـز بيف الخير والمعرفة وأف الخير في قمة الفضائؿ األخالقية  

يتسؽ أيضا مع ما أورده الغزالى  ،كمايتسؽ مع فكر الفمسفة المثالية التي ينتمى أفالطوف ليا
 .كما أشير أعاله مف أف الخير ىو غاية األخالؽ 

 مصادر الكًه األخالقًُ 

مجالو البحثى وذلؾ بتنوع رؤى الباحثيف؛كٌؿ وفؽ تتنوع مصادر القيـ األخالقية،     
 ىي: أىـ ىذه المصادرالقوؿ إف  واىتماماتو ويمكف
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االتجاه اإلليى:والذى يرى أف اهلل ىو مصدر القيـ األخالقية،بمعنى أف القيـ تستمد 
االتجاه الدينى،وتندرج تحتو بعض  إلزاميا وقوتيا وحقيقتيا وطبيعتيا مف اهلل.وىذا االتجاه ىو

وترى الدراسة أنو وفقا ليذا االتجاه فإف القيـ مطمقة وثابتة طالما مصدرىا .المثاليةاالتجاىات 
 واحد.

االتجاه االجتماعى:وىو الذى يجعؿ المجتمع مصدرا لمقيـ األخالقية،فما يتواضع عميو 
ىذا المجتمع.وىذا يعنى أف لكؿ  يكوف قيمة أخالقية لدى المجتمع عمى أنو قيمة أخالقية

وترى الدراسة أف ىذا االتجاه يقر بيذا المعنى بنسبية األخالؽ؛فما مجتمع قيـ أخالقية تخصو.
فعال أخالقيا في مجتمع ما قد ال يعد كذلؾ في مجتمع آخر وذلؾ وفقا لما استقر عميو  دقد يع
 المجتمع.ذلؾ 

تطورية در القيـ األخالقية ىو الاالتجاه الطبيعى:وىو االتجاه الذى يرى أف مص
نساف لصراع مف أجؿ البقاء أو الوجود،فاإل الطبيعية القائمة عمى االصطفاء الطبيعى ونظرية ا

في تطوره واصطفائيتو الطبيعية يكوف منظوماتو األخالقية وقيمو التي يمنحيا مف خالؿ ىذه 
 ويحدد عالقاتو مع اآلخريف. التطورية واالصطفائية ما يكفى مف اإللزاـ والقوة ليحمى ذاتو

االتجاه النفسى:وىو االتجاه الذى يرى أف مصدر القيـ األخالقية في طبيعتيا وقوتيا 
لزاميا ىو البنية النفسية،ومثؿ ىذا االتجا النزعة  ه ىو ما تنادى بو االتجاىات ذاتيةوا 

 القية الذاتية.وترى الدراسة أف القيـ ىنا تصبح فردية وذاتية،فمكؿ فرد مصادره األخعامة.
تمع مف حيث االتجاه االقتصادى:وىو االتجاه الذى يرى أف البنية االقتصادية لممج

األخالقية ىى التي تقوـ بالميمة األساسية والحاسمة في تحديد القيـ القوة والضعؼ واآللية،
معب ومنحيا القوة والقدرة عمى اإللزاـ.كما أف تموضع الفرد عمى السمـ االقتصادى لممجتمع ي

ة األخالقية.ومف ذلؾ يمكف الدور الحاسـ أيضا في صوغ وعيو األخالقى ومنظومتو القيمي
وترى الدراسة أف األخالؽ ىنا لف تكوف ثابتة في .خالؽ أثرياءالقوؿ أف ىناؾ أخالؽ فقراء وأ

نما ستتخذ الطابع ال الذيف في طبقى وفقا لموضع االقتصادى لمفرد؛فاألفراد المجتمع الواحد،وا 
 ع اقتصادى متدنى ليـ أخالقيـ الخاصة،واألغنياء ليـ أخالقيـ الخاصة.وض

االتجاه التاريخى:وىو االتجاه الذى يرى أف مصدر القيمة األخالقية ىو السيرورة 
طور ومف مرحمة تاريخية  البشرى التي ينتقؿ بيا مف طور إلىالتاريخية لإلنساف والمجتمع 

ة أف ىذا االتجاه يؤكد فكرة أف القيـ األخالقية متغيرة وترى الدراسإلى مرحمة تاريخية أخرى.
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التي تقرر طبيعة القيـ األخالقية وطبيعة إلزاميا ونسبية باختالؼ المرحمة التاريخية؛فيى 
 وقوتيا.

 (66-65،ص2555)أحمد،عزت السيد،
  أخالقًات األعنالمفوىو )ب( 

ذا كاف ما سبؽ عرضو ىو مفيوـ األخالؽ بصفة عامة،ف       إف مفيـو أخالقيات األعماؿوا 
فالمفيوـ العاـ لألخالؽ يتحدث عف أنيا الفاصؿ بيف الخير والشر،كذلؾ ؛كثيرا عنو ال يختمؼ
 رفوض.ىي الفاصؿ بيف الصواب والخطأ والمقبوؿ والم األعماؿ أخالقيات

ؾ يعرفيا السكارنة بأنيا مجموعة القواعد والمبادئ التي تحدد السموؾ الصحيح والسمو و      
تالي فيى ،وبالمجموعة مف المعايير والمبادئ التي تييمف عمى السموؾ اإلداريفيى الخاطئ،

 (6،ص2512)السكارنة،بالؿ خمؼ، .عامؿ مؤثر في صنع القرار
الدراسة والتحميؿ المنيجى لمعمميات التي يتـ مف خالليا تطوير القرار  تعرؼ بأنياكما       

ارا أخالقيا؛آخذا في االعتبار ما ىو صحيح وجيد لمفرد القرار خي ابحيث يصبح ىذ اإلدارى؛
 (2515)بجاش،وفاء،صغير عبد العظيـ، ولممجموعات والمنظمة.

وىو تعريؼ يوضح الدور الياـ ألخالقيات األعماؿ وانعكاسو عمى اتخاذ القرار بشكؿ جيد 
 لمفرد ولممنظمة التي ينتمى إلييا.

   ،منيا:وتستند أخالقيات األعماؿ إلى عدة مصادر 
 وما جاء بو مف تعاليـ تنظـ حياة البشر. الديف:

 بيا العامموف في المنظمة وتؤثر في أدائيـ.ماعى:فمكؿ مجتمع ثقافتو التي يتشر المصدر االجت
ى المتدنى لمخروج عف المعايير األخالقية فقد يؤدى الوضع االقتصاد:المصدر االقتصادى

 ائـ.وارتكاب بعض االنحرافات األخالقية والجر 
المصدر السياسى:فنشأة األفراد في نظاـ سياسى يتسـ بالشفافية والعدؿ والحرية والديمقراطية 

 لو تأثير بالضرورة عمى أدائيـ وقراراتيـ،والعكس أيضا صحيح.
المصدر اإلدارى لممنظمة:ويقصد بو التشريعات والموائح واألنظمة،وما يترتب عمييا ومدى 

 (138،ص2511، رزاؽ داوديدى،ميادة حياوى،)م                 تطبيقيا.
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مف المالحظ عمى المصادر السابقة ألخالقيات األعماؿ أنيا متعددة ومتنوعة كتنوع و      
ماؿ منبثقة مف خالقيات األعمصادر األخالؽ عموما والتي سبؽ الحديث عنيا؛ذلؾ ألف أ

 األخالقيات العامة.
 معايري أخالقًات األعنال

ر واحد ألخالقيات األعماؿ ولكف ىناؾ رؤى مختمفة حوؿ ىذه المعايير،وذلؾ ال يوجد معيا     
يرجع إلى عدة عوامؿ منيا طبيعة عمؿ المؤسسة،والسياؽ الثقافي الذى توجد فيو،وكذلؾ ما 

 ويمكف القوؿ إف مف ىذه المعايير ما يمى:،مف معايير تؤمف بو المؤسسة
امموف في المنظمة محايديف وبعيديف عف أي االستقاللية والموضوعية:وتعنى أف يكوف الع-1

 ةتأثيرات جانبية،ويتمتعوف باستقالؿ فكرى في جميع ما يتعمؽ بأعماليـ،وأال يكوف ليـ أي
موضوعيتيـ واستقالليتيـ مصالح متعارضة،وأف يتجنبوا أي عالقات قد تبدو أنيا تفقدىـ 

 ـ بأعماليـ.عند القائ
االنحياز لممصمحة الشخصية وأف يكوف العامموف في األمانة واالستقامة:وىى التجرد مف -2

 .أسرارىاثقة ويحفظوف المنظمة محؿ 
النزاىة والشفافية :وتعنى أف يتصؼ العامموف في المنظمة بالعدؿ وأف يتحموا عند قياميـ -3

بالعمؿ بالنزاىة والعفة والصدؽ في أدائيـ لواجباتيـ وأف يتجردوا مف المصالح 
و ـ أى العامميف أال يضعوا أنفسيـ في مواقؼ تؤثر عمى حيادىينبغي عمالشخصية،كما 

 (22،ص2516)خرفى،خضرة، تجعميـ يقعوف تحت تأثير الغير.
 النقاط في أىميتيا إبراز ويمكف المؤسسات نجاح في كبيرا دورا األعماؿ أخالقيات تمعبو 

 :التالية
 خارج أو داخؿ سواء األطراؼ لكؿ االحتراـ وتحقؽ القرار صنع عممية تسيؿ 

 مؤسسة.ال
 لممؤسسة. االنتماءو  والفخر بالثقة الشعور العامميف لدى تولد 
 مردود لو وىذا والدولية واإلقميمية المحمية البيئة صعيد عمى المؤسسة سمعة تعزز 

 المؤسسة. خارج أو داخؿ مف إيجابي
  الشاممة الجودة جوائز أو األيزو كشيادات عالمية شيادات عمى الحصوؿيقترف 

 التوزيعو  اإلنتاج إطار في األخالقية المعايير مف بالعديد المؤسسة قبؿ مف لتزاـباال 
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 وصحة ودقة المتبادلة والثقة الصادؽ والعمؿ بالخصوصيات واالعتراؼ
 تحمؿ اإلنتاج في الفنية المعايير بااللتزاـ الدولية الشيادة أخرى المعمومات.وبعبارة

 .األعماؿ منظمة أظيرتو ميـ يواجتماع أخالقي بمضموف اعترافا طياتيا
 (8،ص2512)السكارنة،بالؿ خمؼ،

ومف خالؿ ذلؾ يتضح أنو ليس ىناؾ تعارض بيف التزاـ المنظمة بأخالقيات األعماؿ      
وتحقيؽ الربح المادى،بؿ أف ىذا االلتزاـ يعد وسيمة لتحقيؽ الفوائد المتعددة لممنظمة سواء 

التي يترتب عمييا تحسيف و يا تأتى مف الصورة الجيدة لالذى ي،و مف الناحية المادية أو غيرىا
.وعمى العكس مف ذلؾ فقد يؤدى عدـ التزاـ المنظمة بأخالقيات األعماؿ إلى سمعتياصورتيا و 

ليا؛حيث يسود مناخ غير مشجع لمعامميف عمى العمؿ بشكؿ  المشكالتخمؽ المزيد مف 
 و ما قد يكبدىا خسائر مالية.جيد،كما يعرضيا لبعض الدعاوى والشكاوى القانونية وى

 عناصر أخالقيات األعماؿ
والتي تمثؿ اإلطار القيمى واألخالقى والسموكى الذى تعتمده المنظمة في الجكافُ التيظًنًُ:

والمعايير السموكية  واالفتراضاتتعامميا مع مختمؼ األطراؼ،وىى مجموعة القيـ والمعتقدات 
ببيئة تتأثر ثقافة المنظمة أف الحالية ترى الدراسة و .ليد والتوقعات واألعراؼ السائدةوالتقا

كذلؾ بالمنظمة،و  لمعامميفا،والقادة ومدى نشرىـ ألفكارىـ وآرائيـ ياألعماؿ التي توجد في
 .دارة فريؽ العمؿ بشكؿ جيدقدرتيـ عمى صنع القرار واتخاذه وا  و  وتجاربيـ السابقة خبرتيـ

مات الناجحة،والتي ر،وىى سمة مف سمات المنظتشكؿ األخالؽ أىـ العناصحيث :أخالم الفزد
 االنتقاء،وترى الدراسة أف ذلؾ يمفت االنتباه إلى أىمية تعتبر وسيمة لنمو األفراد وتطورىـ.

 .ىمية تنمية الرقابة الذاتية ليـ،وأالجيد لمعامميف في المنظمة قبؿ تعيينيـ
أخالقيات العوامؿ اليامة في تشكيؿ  وغيرىا مف:ظه املهافأَواملبادئ وىوالشًاسات أىظنُ امليظنُ 

،والتي ترى الدراسة أنيا قد تضعفو وأقد تقوى مف سموؾ ما العمؿ،وفى توجيو السموؾ والتي 
مف أقوى األمور التي تجعؿ العمؿ في المنظمة يسير بشكؿ جيد ومنظـ،ومما يعضد ذلؾ أف 

يكوف العامموف عمى عمـ ،و كتابيا اجيد،وموثقبشكؿ  انظمة معمنيكوف كؿ ما يتعمؽ بيذه األ 
 كاؼ بو.

نظمة والعمالء والجماعات والمستفيدة والقوى الخارجية في سوؽ العمؿ فاأل اجلنوىر اخلارجٌ:
في ظؿ ما يعترى العالـ اليوـ  وتوجيييا؛وخاصةفي تشكيؿ أخالقيات األعماؿ  أساسىليا دور 
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ؼ االقتصادية والسياسية .وترى الدراسة أف الظرو مف تحوالت اقتصادية وتكنولوجية ومعرفية
واالجتماعية سواء عمى المستوى المحمى أو الدولى تمثؿ عامؿ ضغط في تشكيؿ سموؾ 

 (23،ص2516)خرفى،خضرة، .الجميور ومف ثـ المنظمة
 مبادئ أخالقًات األعنال

ف الوسائؿ عمى أاألوؿ واألىـ ألخالقيات األعماؿ  تقدير الوسائؿ والغايات:ويؤكد المبدأ -1
ية،ويعنى ذلؾ أنو ال العمؿ،يجب أف تكوف مقدسة ونقمة أغراض المعتمدة لخد والتقنيات

 لممجتمع. ةيدفم كانت يمكف تحقيؽ نياية جيدة بوسائؿ خاطئة،حتى لو
كبير لشخص آخر أو لنفسو،سواء  بشيءفمف غير األخالقى القياـ عدـ القياـ بأى شر: -2

 كاف ىذا الشر وسيمة أو غاية.
مناسبة:ويعنى أنو يجب عمى المرء أف يصدر الحكـ السميـ قبؿ القياـ مبدأ التناسب أو ال  -3

شرور مف جراء سير  خسارة أو مخاطر أوبأى شيء حتى ال يعانى اآلخروف مف أي 
 العمؿ.

ينما يستحقوف خريف،حألعماؿ يجب أف تساعد اآلاالتعاوف مع اآلخريف:وينص عمى أف   -3
 المساعدة.

 عميو. أو يتـ ينبغي إطالع الجميع ف أي شيء يجرىاإلعالف والدعاية:ويقصد بيا أ -5
 التي سيدفعيايمة النقود لق مساويةمة دالحصوؿ عمى سمعة أو خ المكافئ:أيالسعر  -6

 .العميؿ
 عمى أساس القيـ العالمية.األعماؿ  ؾالقيمة العالمية:ووفقا ليذا المبدأ ينبغي أف يتـ سمو  -7
أ ينبغي معاممة اإلنساف كعامؿ لإلنتاج،وينبغى الحفاظ الكرامة اإلنسانية:ووفقا ليذا المبد -8

 عمى كرامة اإلنساف.
ؿ المستيمؾ عف طريؽ غعدـ العنؼ:إذا أضر رجؿ األعماؿ بمصالح وحقوؽ المجتمع،واست -9

)الحسف،عماد الديف محمد  اإلحاطة بمصالحو فيذا يعادؿ العنؼ والعمؿ غير األخالقى.
 (69،ص2516الحسف،

 متعددة في السموؾ األخالقى وىى: وىناؾ وجيات نظر
 السموؾ األخالقى ىو تقديـ أعظـ المنافع ألكبر عدد ممكف مف الناس.فالنظرة النفعية:

 لسموؾ األخالقى ىو الذى يستفيد منو الفرد أفضؿ استفادة في األجؿ البعيد.النظرة الفردية:فا
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 ة لكؿ الناس.السموؾ األخالقى ىو الذى يحتـر الحقوؽ اإلنسانينظرة الحقوؽ:ف
السموؾ األخالقى يتميز بالنزاىة وعدـ التحيز والعدؿ والمساواة في معاممة فنظرة العدالة:

 (3،ص2551)عبد اليادى،أحمد إبراىيـ، الناس.
قة ليست منفصمة عف بعضيا البعض؛فكؿ منيا وترى الدراسة أف وجيات النظر الساب     

،الفائدة لممنظمة جب أف تحقؽ كؿ ما سبؽي المنظمة ي،فأخالقيات األعماؿ فيكمؿ اآلخر
 ،واحتراـ الحقوؽ،والعدالة.ولمعامميف أيضا

 ُمسات امليظنُ األخالقً

 .برؤية واضحة عف االستقامة نحو الجيات الخارجيةاالحتفاظ  -1
إقرار وتنفيذ تمؾ الرؤية مف قبؿ اإلدارة العميا بمرور الوقت،إضافة إلى قناعة اإلدارة  -2

    المرتبطة بأخالقيات العمؿ.العميا بتمؾ الرؤية 
 طبقا لرؤية االستقامة في المنظمة. ومكافآتتحديد أنظمة وحوافز  -3
 تحديد السياسات والممارسات التي تسعى الرؤية األخالقية لتطبيقيا وتعزيزىا. -4
بعاد وترتبط بمعايير اإلدارية الميمة ليا أوىى أف القرارات حالة مف الفيـ  شيوع -5

 أخالقية.
 عماليـ في إطار أخالقى.أل العامميف بالمنظمة ةممارسة كاف -6
 ؽ كافة أبعاد المسؤولية االجتماعية.يتحق -7
 أغراض مخطط ليا مسبقا وفى إطار عادؿ ومحفز.تحقيؽ  -8

 (32،ص2517)أبو عودة،محمد حسف،                                     
 العنل أخالقًات أساسًات

 .عدـ وجود تضارب في المصالح 

 والخداع والكذب بأى نوع مف األنواع. عدـ الغش 

 .االىتماـ بقضايا البيئة 

 .احتراـ المميكة الفكرية 

 .عدـ حصوؿ الموظفيف عمى ىدايا سوى ما تسمح بو الموائح 

 .عدـ تقاضى الرشوة 

 .عدـ التفرقة بيف العامميف في التوظيؼ والترقية والتدريب أو التعييف والترقيات 
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 ميف في المنظمة.الحفاظ عمى أماف وصحة العام 

 .عدـ استخداـ موارد المنظمة في المصالح الخاصة 

 .الصدؽ والدقة 

 (35،ص2516)اليرامشة،حسيف عمياف،                                           

 وىى بعد ميـ مف أبعاد،وىذه األساسيات السابقة تؤدى إلى تحسيف سمعة المنظمة     
؛فالمساواة بيف العامميف يعد مف بيف مثيالتيا-بؽ القوؿ،كما س-التنافسية لممنظمة القدرة

مستمر،وبالتالي تفجير الطاقات الكامنة تحفزىـ عمى األداء الجيد وبشكؿ العوامؿ اليامة التي 
مف الثقة في المنظمة وفى العامميف بيا  االصدؽ والوفاء بالوعود يعطى نوعكما أف  لدييـ.

وكذلؾ ميف وبعضيـ البعض وبينيـ وبيف اإلدارة لعامويؤدى إلى عالقة جيدة وسميمة بيف ا
،كما أف محاربة الفساد بكافة أشكالو مف رشوة وىدايا غير بينيا وبيف العمالء الخارجييف

وغيرىا مف األمور التي تضر ،ةموارد المنظمة في المصالح الخاص مسموح بيا واستخداـ
لي تحقؽ ليا كثيرا مف الميزات بصالح المنظمة تؤدى إلى تحسيف صورتيا وسمعتيا وبالتا

 .وترفع قدراتيا التنافسية التنافسية
ة رفع القدر في  دد مف الدراسات إلى دورىاونظرا ألىمية أخالقيات األعماؿ فقد أشارت ع      

فقد أوضحت إحدى الدراسات أف التزاـ المنظمة بأخالقيات األعماؿ يقودىا ؛لممنظمة لتنافسيةا
نافسية،وتمثؿ الميزة التنافسية القاعدة األساسية التي يرتكز عمييا لمحصوؿ عمى الميزة الت

 (115،ص2516)النويقة،عطاهلل بشير، أداء المنظمات.
 لجامعات املصزيُالكدرَ التيافشًُ لح لرتسًذ أخالقًات األعنال لزفع ثالجا:تصىر مكرت

 مكدمُ

جؿ رفع القدرة التنافسية وضعت الباحثة تصورا مقترحا لترسيخ أخالقيات األعماؿ مف أ     
التي أوضحت أف ىناؾ و لمجامعات المصرية؛وذلؾ بناء عما أسفرت عنو الدراسة النظرية 

تنافسية،وكذلؾ العديد مف المشكالت التي تقؼ حائال دوف تحقيؽ الجامعات المصرية لمقدرة ال
 ا الصدد.ف أف تمعبو أخالقيات األعماؿ في ىذكالدور الذى يمما بينتو الدراسة مف حيث 

وبعد أف وضعت الباحثة التصور المقترح قامت بعرضو عمى عدد مف المحكميف)ممحؽ      
ضافة ما يرونو مناسبا مف  مجاؿ التخصص،إلبداء"( ػوىـ مف األساتذة في 1رقـ " الرأي فيو وا 

 ."(2مقترحات وتعديالت.)ممحؽ رقـ "
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 ف كما يمي:تعديالت السادة األساتذة المحكمي وقد جاءت
 إضافة بعض األىداؼ لمتصور المقترح.-1
 إضافة فمسفة لمتصور المقترح.-2
 تعديؿ بعض األخطاء المغوية.-2
 إضافة بعض المعوقات لمتصور المقترح وكيفية التغمب عمييا.-3

مف مقترحات وضعت الباحثة التصور المقترح في  وبناء عما أبداه األساتذة المحكميف     
  تـ عرضو بالتفصيؿ فيما يمى.صورتو النيائية ،وىو ما سي

 فلشفُ التصىر املكرتح

يرتكز التصور المقترح عمى فمسفة األخالؽ،وىى تعتبر فرع مف فروع الفمسفة      
تتبناه المؤسسات والمنظمات  الذىاإلنسانية،والتي تؤكد عمى السموؾ األخالقى لمعامميف 
متالؾ الميزات التنافسية ذات البعد األخالقية لتوجيو أعضائيا لتحمؿ مسؤولياتيـ المينية وا

 .األخالقى
 ميطلكات التصىر املكرتح 

 التنافسية مف القضايا ذات األولوية لمجامعات عمى مستوى العالـ.تعد -
 طمب ضرورى لتحقيؽ التنافسية.ؿ والمتكامؿ ألخالقيات األعماؿ ماإلصالح الشاميعتبر -
 مجامعات.التنافسية ل قدرةفي رفع ال ا ميماأخالقيات األعماؿ دور تمعب  -
 يمكف ترسيخ أخالقيات األعماؿ مف خالؿ التعميـ والتدريب والممارسة.-
تستند أخالقيات األعماؿ ليس عمى الجانب النظرى فحسب،بؿ البد أف يصاحب ذلؾ ممارسة -

 ومساءلة.
ثؿ تييئة الظروؼ المناسبة لتحقيقيا،ملمجامعات المصرية التنافسية يتطمب رفع القدرات -

 عمى التجديد واالبتكار. ؿ وتشجيع األطراؼالمناخ الديمقراطى والحرية والعد
 التصىر املكرتحف اهدأ

 يسعى التصور المقترح إلى تحقيؽ األىداؼ التالية:
 رفع القدرة التنافسية لمجامعات المصرية،وذلؾ مف خالؿ ترسيخ أخالقيات األعماؿ بيا. -1

ف مف خالليا تحويؿ الجامعة إلى منظمة أخالقية تحديد اإلجراءات والممارسات التي يمك -2
 .مف أجؿ رفع قدراتيا التنافسية
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عية إلرساء كافة عناصر المنظومة الجاميحدث تكامال بيف  تعزيز المنظور الشمولى الذى -3
ومف ثـ تعزيز الفاعمية التنظيمية ورفع القدرة التنافسية لمجامعات أخالقيات األعماؿ بيا،

 المصرية.

 صىر املكرتحعنلًات الت

إحداث عدة تغييرات لمجامعات المصرية يتطمب ترسيخ أخالقيات األعماؿ لرفع القدرة التنافسية 
 وتحسينات،والقياـ بالعديد مف العمميات،ويشمؿ ذلؾ ما يمى:

 القواعد والتشريعات -1

 المساءلة -2

 التحفيز -3

 التوعية -4

 تقييـ وتقويـ األداء -5

 المشاركة -6

 تحسيف بيئة العمؿ -7

 لنزاىة والشفافيةتعظيـ قيمتى ا -8

 التدريب -9

 إدارة الموارد البشرية -11
 الكىاعد والتشزيعات-1

إذ يعتبر األىـ في ترسيخ أخالقيات األعماؿ؛يعد المدخؿ القانوني والتشريعى ىو       
األساس األوؿ الذي يشتؽ منو تمؾ األخالقيات،ولذا فإف وضوح القواعد والقوانيف المنظمة 

 كثير مف األخطاء،ويتضمف ذلؾ ما يمى:  لمعمؿ الجامعى يجنب الوقوع في
 بحيث تشمؿ ىذه المواد كافة األطراؼ المواد المتعمقة بالتأديب؛االىتماـ في التشريع ب

اؾ عقوبات في الجامعة مف طالب وموظفيف وأكاديمييف وقيادات،عمي أف تكوف ىن
في  عمييابدأ أو قيمة مف القيـ المتعارؼ اإلخالؿ بأي مرادعة ألي طرؼ في حاؿ 

صؿ ويحدد فييا بشكؿ واضح ومفالمجتمع األكاديمي،والتي تتنافي مع مكانتو وأعرافو.
 مخالفة و عقوبتيا.الجزاءات المتعمقة بكؿ 
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  المتعمقة بأخالقيات األعماؿ بحيث تمنع االجتيادات الدقيقة  األنظمة والقواعدوضع
أخالقيات نشاء مكتب خاص لالىتماـ بويمكف ذلؾ مف خالؿ إالفردية الخاطئة،

ويقـو عميو بعض أعضاء ىيئة التدريس في الجامعة أو في كمياتيا،اؿ األعم
المشيود ليـ بالنزاىة والثقة واألمانة لمتبميغ عف أي خمؿ يتعمؽ بأخالقيات األعماؿ 

 مف أي عضو أو موظؼ أو قيادى.

 واالخالقيات ذات المبادئوذلؾ ألف قيات األعماؿ بطريقة حية ممموسة؛صياغة أخال 
وعموـ الناس تميؿ إلى تذكر األشياء فيميا،طبيعة ذىنية مجردة قد يصعب تذكرىا و 

  .الحسية

 املشاْلُ -2

ال يكفؿ وال يحقؽ ليا التنافسية إال وضع القوانيف والقواعد المنظمة لمعمؿ والمحددة لو      
  إطار تمؾ القوانيف والقواعد،ويستمـز ذلؾ ما يمى:إذا استتبع ذلؾ المساءلة في 

 الجوانب األخالقية  والتي تشمؿ كافة جعؿ مبدأ المساءلة لعضو ىيئة التدريس
 والعممية،أساسا ومدخال  لتقويـ أداء األستاذ الجامعي.

 محاسبة وقوع المخالفة و  ؾ بما يضمف تنفيذ العقوبة عندتفعيؿ قواعد المساءلة؛وذل
 الشخص المسؤوؿ عف الفساد ميما كاف منصبو. 

 بآخريف مف الكوادر التي تمتمؾ القدرة يـ استبدالو اد في الجامعة استبعاد عناصر الفس
 عمي إدارة الجامعة بفاعمية.

  مينة بحيث تتدرج يخؿ بأخالقيات ال لكؿ مفسير المحاسبة بطريقة عممية وعممية
نذار تضمف لغة الحث والتنبيو والتذكير،ثـ توجيو إتوجيو خطاب يمف لفت االنتباه،ثـ 

  .لعقوبات المترتبة عمى سموكوخطى لمموظؼ يتضمف ا

  عند تكرار الممارسات غير األخالقية المخمة بأخالقيات العمؿ أو عند حصوؿ خمؿ
ؾ والعقوبة الرادعة لكبير مثؿ الرشوة مثال حينيا يطبؽ عميو القوانيف المنظمة لذ

 ميما كاف منصبو.

 تحديد المياـالحد مف االجتيادات الشخصية عند و  انظمة العقوبات وتحديثيتفعيؿ أ. 

 .اتباع مفيـو الحوكمة الرشيدة واالعتماد عمى أىؿ الخبرة والمعرفة وليس أىؿ الثقة 
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 التحفًز  -3

لاللتزاـ بأخالقيات األعماؿ وتحقيؽ  وبات والجزاءات الرادعة يعد مدخؿكما أف تنفيذ العق     
 ةأحد المداخؿ اليام يعدف األداء ومف ثـ تحقيؽ التنافسية،فإف التحفيز أيضا االنضباط وتحسي

المناخ المادى تائج أفضؿ مف العقاب؛فلتحسف األداء،بؿ قد يؤدى في كثير مف األحياف لن
والمعنوى المناسب يعضد االنتماء والوالء لجميع العامميف بالجامعة وبالتالي تحقيؽ اإلنجاز 

 كما يعتبر مف عوامؿ الجذب لمجامعة. 

 ويشمؿ ذلؾ ما يمى:
 عمؿ مف خالؿ التقدير والتشجيع والمكافآت المادية والمعنوية.توطيف أخالقيات ال 

 العقوؿ المبدعة والتكامؿ بيف الجامعات ومراكز البحوث  تييئة مناخ مشجع لجذب
  .ومنظمات األعماؿ

  افز لمف وتقديـ حو نشر الدولى خبرة كافية في مجاؿ الإعطاء أعضاء ىيئة التدريس
دور نشر عالمية أو يسجؿ براءات كتب في موف بنشر مف يقو ليقوموف بذلؾ،وكذلؾ 

لزاـ األعضاء ،اختراع عالمية أو تـ االستشياد ببحوثيـ وضع أسمائيـ عمى ب وا 
  البحوث المنشورة دوليا.

 بأخالقيات األعماؿ  إضافية لصالح المؤسسات التي تمتـز تتقديـ الدولة المتيازا
 وتحقؽ سمعة جيدة. 

 ف عند تقويـ عضو ىيئة التدريس بحيث ينعكس أخذ نتائج تقييـ الطالب في الحسبا
 ذلؾ عمى حافز الجودة.

 داءىـ امميف والموظفيف بالجامعة؛إذ إف أالتقدير المادى والمعنوى يشمؿ أيضا الع
 أداء أعضاء ىيئة التدريس وفى أداء الجامعة ككؿ.يؤثر إيجابا أو سمبا فى 

 ر تميزا.تقديـ حوافز مادية ومعنوية ألعضاء ىيئة التدريس األكث 

 الجودة،والمشاركيف كذلؾ في  في لجافمعنوية لممشاركيف تقديـ الحوافز المادية وال
  أنشطة خدمة المجتمع.

  في تحفيز العامميف،والبعد عف المجامالت.العدالة والكفاءة والمساواة التأكيد عمى قيـ 
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 لتىعًُا -4

الوقوع في الخطأ قد  إذ إففي تطبيؽ أخالقيات األعماؿ؛تعد التوعية مف السبؿ اليامة      
أعضاء ىيئة مف بالجامعة،،ويشمؿ نشر الوعى جميع العامميف عدـ الوعى بويكوف أساسو 

 . موظفيفو عامميف وطالب و  تدريس

 ويتضمف ذلؾ ما يمى: 
  في عف أخالقيات األعماؿ ودورىا المؤتمرات التي تتضمف موضوعات عقد الندوات و

 التنافسية لمجامعات. رفع

 عالنات داخؿ الكميات تتعمؽ بأخالقيات األعماؿ المتفؽ عمؿ مطوي ات توعوية وا 
 .عمييا،وحقوؽ وواجبات العامميف والجزاءات المترتبة عمى مخالفتيا

 تفعيؿ المدونات األخالقية في الجامعات. 

  مبدأ النفعية والذاتية والتركيز عمى أخالؽ العمؿ بعواطؼ اإلنساف؛أي مف خالؿ ربط
نساف لمفائدة حب اإل  ؛حيث إفلتي يمكف أف تعود عميووالمنافع ا وائد الحقيقيةالف

،وىو ما ويفيده سييتـ بو ف فكرة ما أو خمقا ما ينفعوقتنع أا فإذا شيء فطرى ولذاتو
،ولذلؾ يجب توعية جميع أطراؼ العمؿ يجب التأكيد عميو في حمالت التوعية

 .لتي تترتب عمى االلتزاـ بياالجامعى بأىمية االلتزاـ بأخالقيات األعماؿ والمنافع ا

 ودور  خارج إطار الجامعة يئة التدريس في نشر ثقافة التنافسيةمشاركة أعضاء ى
المرئية لوسائؿ ،مف خالؿ المقاالت واألحاديث اإلذاعية و أخالقيات األعماؿ فييا
 والعدالة والرقابة والمتابعة. فة االنضباط تركيز عمي نشر ثقااإلعالـ المختمفة،مع ال

 فإذا فيمت الدينى والوطنى لموظيفة؛تصحيح الفيـ نمية الوازع الدينى واألخالقى و ت
تمع وتحسيف المج وسيمة لتقدـعبادة وأنو  أف العمؿكافة األطراؼ العاممة بالجامعة 

 .مستوى الدخؿ زاد لديو االلتزاـ بأخالقيات العمؿ

  وبناء  جانب القيمىال تغفؿ ال ةية متكامممشروع ييدؼ إلى تربية الطالب تربتبنى
  ث إال إذا كاف عضو ىيئة التدريس قدوة حسنة أماـ طالبو.دالضمير،وىذا ال يح

  دعوة القيادات وأعضاء ىيئة التدريس إلي ندوات ثقافية وعممية ومناقشات
 ليا وتقديـ األفكار المتعمقة بيامفتوحة؛لتحميؿ المشكالت الجامعية،واقتراح الحموؿ 

 .ؿ فيياودور أخالقيات األعما
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 التعرؼ عمي  تعزيز التواصؿ مع الجامعات المحمية واإلقميمية والعالمية؛وذلؾ مف أجؿ
،وكيفية االستفادة منيا ممارسات التي تقود لمتنافسية ودور أخالقيات العمؿ في ذلؾال

 في تطوير الممارسات القائمة.

 كتوراه،وبياف تدريس أخالقيات األعماؿ منذ المرحمة الجامعية وحتى الماجستير والد
 لجامعات.لتنافسية بادورىا في تحقيؽ ا

  إنشاء مكتب ألخالقيات األعماؿ داخؿ كؿ كمية يعنى بنشر كؿ ما يتعمؽ بأخالقيات
 .المتابعةاألعماؿ وعمميات لجاف 

 كفاءة والنزاىة وتعييف مسؤوليف عنيا مشيود ليـ بالألخالقيات تشكيؿ لجنة ل
ىياكؿ وخطط وأنشطة ألخالقيات جزءا مف مياميا جعؿ اوالمصداقية،وتكوف مف 

الجامعة،والتخطيط لمبرامج التدريبية،ووضع برنامج أخالقى،وتقديـ االستشارات 
 المتعمقة بيا.

  تنمية الرقابة الذاتية لألفراد؛ألنيا العنصر األىـ واألكثر تأثيرا،وبدونيا يمكف أف
مف خالؿ المحاضرات يرتكب الكثيروف العديد مف الممارسات غير األخالقية،وذلؾ 

 والبرامج التدريبية.

  يات األفراد والخروج عمى أخالقابا أو سمبا عمؿ دراسات عف العوامؿ التي تؤثر إيج
مقترحات مف شأنيا تشجيع السموكيات واألخالقيات السميمة التي تتناسب مع ب

  أخالقيات األعماؿ.

 تكىيه األداْتكًًه و -5

ذلؾ  قيات األعماؿ؛خاصة إذا صاحبفي ترسيخ أخال مةيعد التقييـ أحد العناصر المي     
ويتضمف التقييـ مايتعمؽ بوصؼ وتشخيص األداء،أما التقويـ فيشمؿ الجانب تقويما لو،

وفى كمتا الحالتيف يجب أف يرتكز كالىما ،العالجى وما يتضمنو مف تعديؿ وتحسيف ليذا األداء
 . ؽ ذلؾ مف خالؿ اإلجراءات التالية:ويمكف أف يتحقعمى أسس ومرتكزات أخالقيات األعماؿ 

 .وضع معايير دقيقة لمتقييـ يتجسد فييا الجانب األخالقى لمجامعة 

  األفراد  قيـي ةميع الوظائؼ األكاديمية واإلداريتوصيؼ وظيفي واضح ودقيؽ لجضع و
 عمى أساسو.

 .مراجعة ىذه المعايير مف حيف آلخر وفؽ المعطيات الجديدة 
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 لجوانب المينية والسموكية واألخالقية.شموؿ التقييـ لكافة ا 

 أما التقويـ فيجب أف يراعى فيو التالي:

  وعميو يمكف أف يسند ذلؾ ألشخاص في تقويـ األداء النزاىة والموضوعيةتوافر،
 يد ليـ بالكفاءة والنزاىة.شي

 توافر عنصر االستمرار في التقويـ بحيث يكوف عمى مدار العاـ. 

 شغؿ المناصب القيادية بصفة دورية؛بحيث تكوف وضع أسس لتقويـ أداء مف ي
متسقة مع األسس التي البد مف وضعيا لتقويـ أداء الجامعة ككؿ،وال شؾ أف تطبيؽ  
ىذا االقتراح يتطمب توافر الشفافية والموضوعية والنزاىة،مف حيث اإلعالف عف 

مف الشروط المطموبة واختيار القيادات،ومف حيث المجنة التي ستختار األفضؿ 
 المتقدميف.

 املشارنُ  -6

انتماء األفراد ليا،وكذلؾ  التي تعزز العوامؿ الميمةأحد  تعد المشاركة في اتخاذ القرار     
وفؽ تسير يمكف أف ة التي كتضمف إحساسيـ بالمسؤولية ومشاركتيـ في التنفيذ،ىذه المشار 

 :اإلجراءات التالية
 ت التي مف شأنيا تحقيؽ التنافسية اتخاذ القراراصنع و في  تفعيؿ دور مجالس األقساـ

،بحيث تستبدؿ في القانوف المواد المتعمقة بالقسـ مف "يقترح "إلي بالجامعة
وسائؿ و المرتبطة بأخالقيات األعماؿ القواعد وضع ،ويكوف لو دور في ""يقرر

 ترسيخيا في الجامعة.

  دة المنظمة والقواعد الجديالمشاركة الفعالة بالرأي و التحميؿ عند عرض القوانيف
عصؼ ذىني ،وعقد جمسات عمي تمؾ القائمةالجديدة أو إدخاؿ تعديالت جديدة لمعمؿ 

في األقساـ العممية بالجامعات؛لتقديـ األفكار و المقترحات التي تناقش المشكالت 
 الجامعية ودور االلتزاـ بأخالقيات األعماؿ في الحد منيا.

  وضع القواعد و  تواتخاذ القراراتفعيؿ دور مجالس األمناء بالجامعات في صنع
 . معمؿاألخالقية المنظمة ل
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 في القرارات التي تتخذ بالجامعة،عمي أف يشمؿ ذلؾ ألطراؼ المستفيدة إشراؾ كافة ا
عمي ممثميف عف العامميف والطالب وغيرىـ مف الفئات المستفيدة وأصحاب المصالح،

 ،وال يكوف حضورىـ شكميا.أف يكوف ليـ صوت حقيقي

 ممثميف عف كافة الفئات المكونة لمعمؿ الجامعى مف أعضاء ىيئة تدريس  مشاركة
بعد اجتماعى ممـز لمجميع  ميثاؽ أخالقى ذىوموظفيف وعامميف وطالب في وضع 

 والعمؿ عمى توعيتيـ بو. عمى مختمؼ مستوياتيـ الوظيفية

 المشاركة في وضع الخطط والبرامج وغيرىا مف األمور المتعمقة بالعمؿ الجامعى 
التنافسية وتحديد قدراتيا  ف مف سمعة الجامعة وبالتالي رفعوالتي مف شأنيا أف تحس

 فييا. مسؤولية كؿ فرد

  عقد لقاءات مع كافة األطراؼ لالستماع إلى شكواىـ ومشكالتيـ التي قد تؤدى إلى
بعض السموكيات غير األخالقية،ومحاولة الوصوؿ إلى قرار جماعى ظيور 

يجاد حموؿ ل  يا.بشأنيا،وا 

 حتشني بًُٔ العنل -7

إف تحسيف بيئة العمؿ مف أىـ األمور التي تعطى لمعامميف طاقة إيجابية لمعمؿ ومف ثـ       
زيادة انتمائيـ لممكاف وىو ما يجعؿ البيئة جاذبة ويزيد مف التزاميـ بأخالقيات العمؿ،ويمكف 

 منيا:ؽ ذلؾ مف خالؿ عدد مف اإلجراءات،أف يتحق
 اف ونظافتو،وىو ما يقمؿ مف إحساس األفراد بالضغط النفسى االىتماـ بجماؿ المك

 والجسدى.

  التقميؿ مف التعقيدات ورتابة العمؿ؛مف خالؿ االىتماـ بالجمسات الودية  والمناسبات
مف الصراعات ويقرب يقمؿ الراحة والمتعة بيف األفراد،و مف  االخاصة التى توفر جو 
 .المسافات بيف األفراد

  كى يتسنى ليا القياـ بفاعميات وأنشطة تحقؽ ذلؾ. اعيةاالجتمدعـ المجاف 

 سواء عمى  باإلنجازات ت داخؿ الجامعة وخارجيا لمتكريـ أو لالحتفاءإقامة الحفال
 مستوى الكمية أو القسـ.

 وموظفيف وعامميف تدريس أعضاء ىيئةميزيف مف أقامة الحفالت لالحتفاء بالمت 
 .وطالب
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  الشفافيةالنزاىة و  تىتعظيـ قيم
مف سمعة الجامعة وىو مف أىـ األمور التي تحسف النزاىة و الشفافية  تعظيـ قيمتىإف      

 ذلؾ مف خالؿ اإلجراءات التالية:يتحقؽ يمكف أف و في رفع القدرة التنافسية ليا،أمر ىاـ 
 يكوف التعييف في المناصب ؿ المناسب في المكاف المناسب؛بحيث تطبيؽ مبدأ الرج

توافرىا  يؽ اإلعالف عف خمو المنصب،وتحديد االشتراطات الواجبالقيادية بيا عف طر 
،وأف تشكؿ لجاف لممفاضمة بيف المتقدميف ليذه المجنة فيمف يتقدـ لشغؿ المنصب

والتي تختار بناء عمي أسس موضوعية يتـ وضعيا باالتفاؽ والمشاركة مع أعضاء 
 .ىيئة التدريس بالجامعات،ويكوف معمنا عنيا؛تحقيقا لمشفافية

 تاحة وقتيا في الدقيقة المعمومات توفير  مف ماكؿ عمييا،و  علمجميع لالطال الفرص وا 

 .والمحاسبة والرقابة المشاركة دائرة توسيع شأنو

  االختيار الجيد منذ البداية لجميع األطراؼ المكونة لممؤسسة الجامعية مف طالب
ي الجوانب وعامميف وأعضاء ىيئة التدريس وقيادات؛بحيث يتـ تحري الدقة ف

يتجسد فييا العدالة والشفافية وذلؾ بما ينعس ،و األخالقية والقيمية عند اختيارىـ
 .ا عمى سمعة الجامعةيإيجاب

  إتاحة الفرص لمجميع دوف مجامالت وتحيزات،والبعد عف الشممية والمحسوبية،ويمكف
يـ تضـ مف يشيد لتسمى المجاف األخالقية ممتابعة لجاف لأف يتحقؽ ذلؾ مف خالؿ 

 بالنزاىة والثقة. 

 شكالو وعدـ التياوف مع المشاركيف فيو ميما في الجامعة بكافة أ الفساد محاصرة
 كاف منصبو،وفى حدود االلتزاـ بقواعد العمؿ وأخالقياتو التي تـ االتفاؽ عمييا.

 تاحة وقتيا في الدقيقة المعمومات توفير  شأنو مف وما عمييا علمجميع لالطال الفرصة وا 

 والمحاسبة. والرقابة المشاركة ائرةد توسيع

  عدـ التياوف مع كؿ مف يخؿ بشروط النزاىة وأخالقيات المينة،ويدخؿ في ذلؾ
 الرشوة،والمجامالت،واإلساءة لمزمالء والتضميؿ.

 التدريب -8

لذا يجب أف ترسيخ أخالقيات األعماؿ، يعد التدريب أحد الوسائؿ اليامة التي تساعد في
 ريبية ما يمى:يتحقؽ في البرامج التد
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ثقافة الجامعة،وذلؾ بالتأكيد عمى الجوانب االجتماعية واألخالقية فييا  تعزيز -1
 والممارسات األخالقية المتفؽ عمييا.

والمينى والمعرفى لكافة برامج ىادفة لمواكبة التطور العممي والتكنولوجي  تضميف -2
 األطراؼ بالجامعة.

ة واالتجاىات التطويرية ليا،وكذلؾ تعزيز ميارات العامميف وتحقيؽ مصمحة الجامع -3
 مصمحة المجتمع.

 .الموارد يدرالتدريب والتطوير لعدـ استغالؿ برامج  -4

مكانياتو لمعدـ استغالؿ م -5  .والفساد اإلداري تربحوارد التدريب وا 

 :عات التاليةو الموضأف يشمؿ مجاؿ التدريب  -6
 .المدونات األخالقيات والقواعد الينية 

 الوظيفى ودوره في تحسيف األداء. طواالنضباؿ مفيـو أخالقيات األعما 

 .حقوؽ وواجبات العامميف بالجامعة 

  المسؤولية االجتماعية.تعزيز حس االنتماء و 

 .قانوف تنظيـ الجامعات،لما يمثؿ مصدرا ىاما ألخالقيات العمؿ بيا 

  العامميف بأخالقيات األعماؿ ودورىا في تحسيف اإلنتاجية والقدرة  إدراؾتنمية
 فسية.التنا

 .التعريؼ بالنظريات األخالقية وتأثيرىا عمى العمؿ 

 .التدريب عمى كيفية كتابة الوثائؽ األخالقية والمينية 

 .كيفية التغمب عمى ضغوط العمؿ والتعامؿ معيا 

 .التدريب عمى حؿ المشكالت األخالقية والتعامؿ معيا 

  أخالقيات العمؿ.عالقتيا بميارات االتصاؿ مع اآلخريف و 

 املىارد البشزيًُار اخت-10

البشرية بالجامعة ىي العامؿ األىـ في رفع قدراتيا التنافسية،وبناء عميو يجب  تعد القوى     
أف يتـ ذلؾ في إطار أخالقيات العمؿ التي تـ االتفاؽ عمييا،ومف األمور التي تحقؽ ذلؾ ما 

 يمى:
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  مع ما وضع  بمعنى أف يتسؽ ذلؾفي اإلعالف عف الوظائؼ المصداقية؛أف يتوافر
في خطة الجامعة مف رؤية ورسالة،وأف يصؿ اإلعالف إلى كافة األفراد الذيف يجب 

 وصوؿ اإلعالف إلييـ.

  أف تتسـ إجراءات االختيار بالعدالة والنزاىة والشفافية،وقبوؿ االعتراضات مف
 المعترضيف في حاؿ حدوث ما ال يتفؽ مع ذلؾ.

  إلى تحديد دقيؽ وموضوعي  ندةاختيار القوى البشرية مستأف تكوف عممية
لالحتياجات مف مختمؼ التخصصات لشغؿ وظائؼ حقيقية وفي ضوء عمميات 

 مجامعة،وليس وفقا لممجامالت والمحسوبية.تخطيط منيجية وعممية لمموارد البشرية ل

  مبدأ تكافؤ الفرص بيف جميع المتقدميف،والحفاظ عمى سرية المعمومات أف تعمى مف
  يف وفؽ االعتبارات القانونية واألخالقية المنظمة لمعمؿ.لممتقدم ات الشخصيةوالبيان

  أف تكوف المقابالت قائمة عمى أسس موضوعية بعيدة عف التحيز وأف تكوف
 األساليب والطرؽ واإلجراءات في ىذه المقابالت واضحة وشفافة وعادلة.

 جراءاتو وقوانين  و.أف تراعى االعتبارات القانونية وسياسات التوظيؼ وا 

 معىقات التصىر املكرتح:

ة،وأخرى متعمقة بالمجتمع الخارجي،أما يوتقسميا الدراسة لمعوقات متعمقة بالبيئة الجامع     
 عف تمؾ المتعمقة بالبيئة الجامعية فتتمثؿ في:

 وضعؼ العالقات اإلنسانية بينيـ.الصراعات بيف القيادات والمرؤوسيف، 

 و ما قد يسبب تراخيا في العمؿ لدى البعض ،وىعدـ ربط األداء بالحوافز والبدالت. 

 عمى األداء سمبىتأثير  يكوف لو،وفى كمتا الحالتيف المجامالت في الجزاءات والمكافآت. 

  عدـ تطبيؽ بعض مواده عمى أرض قانوف تنظيـ الجامعات،و وجود بعض الثغرات في
 الواقع.

 عضاء ىيئة التدريسألسواء لإلدارييف أو  يفالتأىيؿ العممى والمينى المناسب ضعؼ. 

  تأخر وصوؿ المعمومات في ،وىو ما قد يترتب عميو نظـ االتصاالت والمعموماتضعؼ
المعمومات التي تعيف العامميف ىذه نقص في ،أو الالوقت المناسب عفبعض األحياف 

 .واألعضاء عمى تأدية مياىـ بنجاح

 مشفافية في اإلعالف عف القراراتاالفتقاد ل.  
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 مكسبا ال يحقؽ لبعض بأف االلتزاـ بأخالقيات األعماؿ في مجاؿ العمؿاالعتقاد لدى ا 
 .لممنظمة عموما

  أنيـ يعيشوف عمى الفساد إلى  المقاومة مف قبؿ البعض،والتي قد ترجع في أحد أسبابيا
 بمظاىره المختمفة.

 .ضعؼ الوعى بالقواعد المنظمة لمعمؿ 

 عوؽ أي إصالح أو ي ال ميماعام عدة،والتي تالشممية والمحسوبية في المؤسسة الجامعي
 اتخاذ القرارات المناسبة.

  وىو ما قد يعطؿ األعماؿ في كثير مف األحياف.اتالمركزية في اتخاذ القرار، 

  العامة. وعدـ تغميب المصمحة تغميب المصالح الشخصيةغمبة األنانية و 

 .غمبة الروح الفردية في العمؿ الجامعى عموما 

 ريف.التياوف في محاسبة المقص 

  يصيبيـ باإلحباط.قد الحوافز المعنوية والمادية لممتميزيف مما ضعؼ 

 .قمة الوعى لدى البعض بمفيـو التنافسية وأىميتو لمجامعات المصرية،ولممجتمع عموما 

 فيى: تتعمؽ بالبيئة الخارجيةالتي عوامؿ أما عف ال
القيمى،والذى أدى إلى التغير القيمى الذى يشيده المجتمع المصرى أو باألحرى التدىور -1

؛وحيث إف الجامعة جزء ال يتجزأ مف المجتمع ككؿ وليست بمظاىره المختمفةشيوع الفساد 
 .عترى المجتمع أيضابمعزؿ عنو؛كاف مف الطبيعى أف يعترييا بعض ما ا

 .زانية الجامعات وضعؼ مواردىاضعؼ مي-2
 اء.،وىو مالو أكبر األثر عمى مجمؿ األدضعؼ استقالؿ الجامعات-3
 ألعضاء ىيئة التدريس. ضعؼ الحرية األكاديمية -4

 نًفًُ التغلب علِ هذه املعىقات

 وتفعيؿ مواده عمى أرض تعديؿ القوانيف و التشريعات الخاصة بالجامعات المصرية،
 الواقع.

  تطبيؽ مبدأ المساءلة واجتثاث الفساد مف الحياة الجامعية،وذلؾ بتطبيؽ القانوف
 عمييا. وأخالقيات األعماؿ المتفؽ
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  منح الجامعات مزيدا مف االستقاللية االستقالؿ المالي واإلداري لمجامعة في حدود
مراعاة المرونة  عالتي وضعتيا الجيات المختصة لمصرؼ،م طالميزانية المتاحة،والضواب

تاحة الميزانية بكافة تفاصيميا وأدؽ مصروفاتيا لحسف سير العمؿ،و  االواجبة؛ضمان ا 
 .جيزة الرقابية ضمانا لمشفافيةاأللمجميع،بما فييـ 

 .توفير البنية المعموماتية وتطوير وسائؿ اتصاؿ فعالة ومناسبة وسريعة 

 .ربط الحوافز باألداء والتميز 

 الحياة الجامعية فيالحرية األكاديمية أحد أىـ المعايير العممية  اعتبار. 

 .تطبيؽ مفيـو الحوكمة الرشيدة واعتبارىا أساسا لمعمؿ بالجامعة 
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غياب الرؤية (بيف سياسة القمع و 2511الحرية األكاديمية واستقالؿ الجامعات المصرية،) -15
 ،القاىرة،مؤسسة حرية الفكر والتعبير.

(،دور حاضنات األعماؿ التكنولوجية في دعـ واستثمار 2518حسف،أسماء أحمد خمؼ) -16
مؤتمر القدرة التنافسية  ،االبتكارات العممية لتحسيف القدرة التنافسية لمجامعات المصرية

اشر لممركز العربى لمتعميـ المؤتمر الدولى الع،لمجامعات العربية في مجتمع العربية
 فبراير. 12-15،المجمد األوؿ،،القاىرةوالتنمية

(، المسؤولية االجتماعية تجاه العامميف 2559اهلل،والجميؿ، ريـ سعد، ) حسيف، ليث سعد -17
وانعكاسيا عمى أخالقيات العمؿ دراسة آلراء عينة مف منتسبي بعض مستشفيات مدينة 

موـ ، جامعة الععممي الثالث لكمية االقتصاد والعمـو اإلداريةالمؤتمر الالموصؿ، بحث مقدـ إلى 
 .التطبيقية الخاصة، ابريؿ

(،أثر أخالقيات األعماؿ في تفعيؿ نظاـ الرقابة الداخمية في المؤسسات 2516خرفى،خضرة) -18
االقتصادية،جامعة قاصدى مرباح،ورقمة،كمية العمـو االقتصادية والتجارية وعمـو التسيير،قسـ 

 تجارية،الجزائر.عموـ ال

صناعة المزايا والتنافسية منيج تحقيؽ التقدـ مف خالؿ (،2554الخضيرى،محسف أحمد ) -19
الخروج إلى آفاؽ التنمية المستدامة بالتطبيؽ عمى الواقع االقتصادى 

 ،القاىرة،مجموعة النيؿ العربية.المعاصر

في تحقيؽ الميزة  (اإلسياـ النسبى ألبعاد القيادة االستراتيجية2518خميؿ،ياسر محمد) -21
 مؤتمر القدرة التنافسية لمجامعات العربية في مجتمع المعرفةالتنافسية لمجامعات المصرية،

 فبراير. 12-15،المجمد الثانى،،القاىرةالمؤتمر الدولى العاشر لممركز العربى لمتعميـ والتنمية،،

ميـ العالى حوكمة الجامعات وتعزيز منظومة التع( 2559خورشيد،محمد،ويوسؼ،محسف،)  -21
 مكتبة اإلسكندرية.  اإلسكندرية:،والبحث العممى في مصر

(،ضماف الجودة واالعتماد األكاديمى ودوره في تحسيف القدرة 2518زاىر،ضياء الديف) -22
مؤتمر القدرة التنافسية لمجامعات والكميات في سمطنة عماف "جامعة السمطاف قابوس نموذجا،
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،المؤتمر الدولى العاشر لممركز العربى لمتعميـ ع المعرفةالتنافسية لمجامعات العربية في مجتم
 .فبراير 12-15اىرة،المجمد الثالث،والتنمية،الق

مؤسسات  في الذىنية الصورة إدارة في وأثرىا األعماؿ ،أخالقيات(2012) خمؼ السكارنة،بالؿ -23
 ماجستير منشورة.،رسالة األعماؿ،سوريا،جامعة دمشؽ،كمية االقتصاد

 ،القاىرة،دار غريب لمطباعة والنشر.إدارة الموارد البشرية واالستراتيجية(،2551السممى،عمى) -24

(،المزايا التنافسية لمجامعات والكميات األىمية بالمممكة 2518الشالش،عبد الرحمد سميماف) -25
مؤتمر القدرة التنافسية لمجامعات العربية في مجتمع العربية السعودية وسبؿ تحسينيا،

 12-15لى العاشر لممركز العربى لمتعميـ والتنمية،القاىرة،المجمد الثانى،،المؤتمر الدو المعرفة
 .فبراير

،كمية مجمة جامعة الكوفة(،األخالؽ في فكر أفالطوف الفمسفى،2558شييد،حسيف حمزة) -26
 اآلداب،مركز دراسات الكوفة، العدد العاشر.

وترجمه من  ،علم االخالق ،نقله إلى العربية احمد لطفى السيد(1924)طاليس،أرسطو -27
 مطبعة دار الكتب المصرية.اليونانية للفرنسية بارتلمى سانتهلير ،القاهرة،

أخالقيات األعماؿ والمسؤولية (،أثر 2513،وأبو جميؿ،محمد منصور)الطراونة،خالد عطاهلل -28
الفرص اإلدارية واالقتصادية في بيئة األعماؿ االجتماعية في تحقيؽ الميزة التنافسية،مؤتمر 

 أبريؿ. 25-23،المؤتمر الدولى الثانى لكمية إدارة األعماؿ،جامعة مؤتة، التنظيمية

العباد،عبد اهلل بف حمد نموذج مقترح لرفع القدرة التنافسية لجامعة لجامعة الممؾ سعود في   -29
المجمة الدولية التربوية ضوء معايير التصنيفات العالمية لمجامعات،

 .3،العدد6،المجمدالمتخصصة،مارس

(،اإلبداع كمدخؿ لتطوير تنافسية المؤسسات االقتصادية مع 2514ؽ حميدى)عبد الراز -31
 ،يوليو،جامعة بسكرة،الجزائر34،العدد مجمة العموـ اإلنسانيةاإلشارة لحالة الجزائر،

(،المساءلة التربوية كمدخؿ لتقويـ أداء عضو ىيئة التدريس 2556عبد الكريـ ،نيي حامد ) -31
(لمركز تطوير التعميـ الجامعي سالثالث عشر)العربي الخام المؤتمر القومي السنويبالجامعة،

،القاىرة،جامعة عيف "الجامعات العربية في القرف الحادي و العشريف:الواقع والرؤى"
 نوفمبر. 27-26شمس،مركز تطوير التعميـ الجامعي،

( 49(قراءة في قانوف تنظيـ الجامعات المصرية رقـ )2554محمد) دعبد المطمب،أحمد محمو  -32
المؤتمر السنوي ،كمدخؿ لتطوير التعميـ الجامعي في مصر والوطف العربي ،1972سنة ل

،القاىرة: دار األوؿ لممركز العربي لمتعميـ و التنمية بالتعاوف مع جامعة عيف شمس
 مايو. 5-3الضيافة،
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(،مناىج ومؤشرات القدرة التنافسية لمجامعات 2556عبد الميدى،محمد عشرى حسف،) -33
القدرة التنافسية لمجامعات ومؤسسات التعميـ العالى والبحث العممى المصرية مؤتمر العربية،

جامعة حمواف بالتعاوف مع والعربية في إطار اتفاقيات تحرير التجارة الدولية في الخدمات،
 مايو. 9-7مركز بحوث التجارة الخارجية،القاىرة،

ات اتحاد الكتاب ،دمشؽ،منشور فمسفة األخالؽ عند الجاحظ(،2555عزت السيد أحمد،) -34
 العربى.

(القدرة التنافسية لمجامعات العربية،وىـ أـ حقيقة"ورقة 2518عمى،نادية حسف السيد) -35
المؤتمر الدولى العاشر ،مؤتمر القدرة التنافسية لمجامعات العربية في مجتمع المعرفةعمؿ،

 .فبراير 12-15لممركز العربى لمتعميـ والتنمية،القاىرة،المجمد األوؿ،

 القاهرة،دار المعارف.ميزان العمل،حققه سمير دنيا،(1964)أبو حامد محمد محمد  ى،الغزال -36
،إحياء علوم الدين،دار المعرفة للطباعة ،د.ت الغزالى،أبو حامد محمد محمد -37

 .3والنشر،بيروت،الجزء 

 ،الطبعة الثانية.دار المعارؼ،القاىرة،أفالطوف(،1995)،أحمد ؤادف -38

جميورية مصر (2558)آلخر التعديالت او التنفيذية وفققانوف تنظيـ الجامعات و الئحت -39
،الطبعة السادسة ة العامة لشئوف المطابع األميريةالعربية،وزارة التجارة والصناعة،الييئ

  .والعشروف

ندوة القطاع الخاص والعمؿ الحرفى:توفير فرص عمؿ لمشباب في (،2555ليمة،عمى) -41
 أبريؿ. 12ار،،القاىرة،مركز المعمومات ودعـ اتخاذ القر مصر

تحقيؽ القدرة التنافسية لمجامعات المصرية في آليات (،2518متولى،السيد عبد المنعـ عمى) -41
الدولى  المؤتمر،مؤتمر القدرة التنافسية لمجامعات العربية في مجتمع العربيةمجتمع المعرفة،

 فبراير. 12-15،المجمد األوؿ،،القاىرةالعاشر لممركز العربى لمتعميـ والتنمية

(،تسويؽ برامج الدراسات العميا بجامعة القاىرة في ضوء 2514متولى،سارة عبد المولى)ال -42
متطمبات التنافسية،رسالة ماجستير غير منشورة،معيد الدراسات والبحوث التربوية،جامعة 

 القاىرة.

بالجامعات المصرية:رؤية  (،معوقات التخطيط االستراتيجي2514محمد،أحمد محمد أحمد) -43
منظومة األداء في الجامعات العربية في ضوء المتغيرات العالمية تطوير تربوية،

المؤتمر القومى الثامف عشر،مركز تطوير التعميـ الجامعى،القاىرة،جامعة عيف المعاصرة،
 أغسطس. 11-15شمس،

(،دراسة مقارنة لنظاـ المحاسبية التعميمية في الجامعات المصرية 2553محمد،سيد سعد) -44
 جنبية،رسالة دكتوراه غير منشورة:كمية التربية،جامعة عيف شمس.وجامعات بعض الدوؿ األ
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-Arab المعيد العربى لمتخطيط،عمى الموقع التالى: المعيد العربى لمتخطيط -45

api.org.9/8/2018. 

(،تأثير أخالقيات األعماؿ في تحقيؽ الميزة 2511ميدى،ميادة حياوى،ورزاؽ داود)  -46
مجمة الغرى لمعمـو االقتصادية المحمية المعاصرة،التنافسية،نموذج إسالمى مقترح لممنظمة 

 .21،رقـ7،جامعة الكوفة،العدد واإلدارية،الكوفة

 ،القاىرة،دار المعارؼ.(،مراحؿ الفكر الخمقى1991نجيب بمدى) -47

48- ،  .26/5/2515نصار،جابر،مشكالت التعميـ الجامعى في مصر،جريدة المصرى اليـو

األعماؿ والمسؤولية االجتماعية في تعزيز الميزة (،أثر أخالقيات 2516النويقة،عطاهلل بشير) -49
مجمة دراسات العمـو التنافسية فى البنوؾ التجارية العاممة في منطقة مكة المكرمة،

 .1،العدد 43،المجمد اإلدارية

 التعميـ جودة ضماف في الجامعي التعميـ بأخالقيات االلتزاـ (،دور2516اليرامشة،حسيف عمياف) -51

 ،اإلدارية العموـ مجمة دراساتاألردنية،الجامعة األردنية، الجامعات طمبة نظر وجية العالي مف
 . 34 المجمد

دور أخالقيات األعماؿ في الرفع مف تنافسية المؤسسة،دراسة ميدانية (،2517ىوارى،معراج) -51
 عمى عينة مف المؤسسات الصناعية الجزائرية،معراج ىوارى،عمى الموقع التالى:

 Webapp.usek.edu.lb,3/11/2017                                                                      
                                       

مجمة شؤوف (،في مفيـو األخالؽ،قراءة فمسفية معاصرة،2515وطفة،عمى أسعد) -52
،مجمة تصدر عف جمعية االجتماعييف والجامعة األمريكية في اجتماعية
 .5/12/2555الشارقة،

مؤتمر تدعيـ القدرات التنافسية (،كممة افتتاحية في 2558يوسؼ،عمى عبد الرحمف) -53
 يونيو. 5-4عات،كمية التجارة،جامعة القاىرة،في الفترة مف لمجام

 



 .تصور مقترح لترسيخ أخالقيات األعمال لرفع القدرة التنافسية للجامعات المصرية

 - 638 - 

 
  املزاجع األجيبًُ

1- Azmi,R.,(2006), Business ethics as competitive advantages for 

companies in the globalization Era,Fortune Business Leader Survey, 

University of portsmouth,UK, ,Jan. 

2-Ceslovas,P.,(2012),Infelunce of business ethics for Enterprise 

competitiveness, World Competitive Report, Vilnius, Lithuaniam. 

3-David ,J.,(2015  ),The role of business ethics and social responsibility in 

achieving     competitive advantage and ensuring sustainable 

business,(An empirical study on industrial companies in 

UAE),competitive advantage and ensuring sustainable 

business,Faculty of Business Administration,Al Khawarizmi 

International University College. 

4- Donaldson,J., (1989),Key issues in Business Ethics,London, Academic 

Press. 

 5-Koh, K.,(2012), Enhancing University Competitiveness through 

Educational facilities,OECD,Paris,www.oecd,org. 

6-Len, T.,&Others(2008),A new strategic  model for universities 

undergoing transformation,International journal of commerce 

&management,USA,Vol.8. 

7-Lyndon, B., (2012), Global university: Dictionary of business Continuity 

Management Terms,Vision,Business Cotinuity management 

Terms,version 2,Buisiness Continuity institute. 

8-Miller,B.(2014):free to manage,A neo-liberal defense of academic 

freedom in British higher education,journal of higher education 

policy&management,Vol.36,No.2. 

9- QS World Ranking,http://www.topuniversities.com/university-

rankingslworld-university-rankings-2016 

10-Shanghai Ranking 

,http://www.shanghairanking.com/shanghairanking-subject-Ranking, 

 11-Times Ranking,http://www.timesshhighereducation.com/world-

university-ranking/2016/world-ranking#1/page/0/length-25/sort 

order/asc/cols/stats 

12-Tomasz S.,Aldona Z.,Competitiveness in The Economic 

concepts,Theories and empirical research,Oeconomia 13(1)2014. 

 
 
 

http://www.shanghairanking.com/shanghairanking-subject-Ranking
http://www.timesshhighereducation.com/world-university-ranking/2016/world-ranking#1/page/0/length-25/sort
http://www.timesshhighereducation.com/world-university-ranking/2016/world-ranking#1/page/0/length-25/sort

